พระราชบัญญัติ
สั ญญาซือขายล่วงหน้ า
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นปี ที ๕๘ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
พระราชบัญญัติน3 ีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ของบุ คคล ซึ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข3 ึ นไว้ โดยคําแนะนํา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี3
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ น3 ี เรี ยกว่ า “พระราชบัญ ญัติ สั ญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖”

ชื'อพระราชบัญญัติ

มาตรา ๒∗ พระราชบัญญัติน3 ีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหนึ งร้อย
แปดสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

วันทีพ' ระราชบัญญัติ
ใช้ บังคับ

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน3 ี
“สิ น ค้า ” หมายความว่ า หลักทรั พ ย์ ทองคํา นํ3า มันดิ บ หรื อ
ทรั พย์สินอืนใดทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี แต่ไม่รวมถึงเงินตราสกุลใด ๆ
“ตัวแปร” หมายความว่า อัตราแลกเปลียนเงิน อัตราดอกเบี3ย ดัชนี
ทางการเงิ น ดัช นี ก ลุ่ มหลัก ทรั พ ย์ หรื อตัว แปรอื นใดที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

บทนิยาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที ๑๒๐ ตอน ๖๕ก ลงวันที ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีผลใช้บงั คับเมือวันที
๖ มกราคม ๒๕๔๗
∗

๒

“สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาทีมีลกั ษณะใด
ลักษณะหนึ งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี3
(๑) สัญญาที กําหนดให้คู่ สัญญาฝ่ ายหนึ งส่ งมอบสิ นค้า ให้
คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ งซึ งเป็ นผู ้ช ํา ระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ งในอนาคต
เป็ นจํานวนและราคาตามทีกําหนดไว้ในสัญญา
(๒) สั ญญาที กํา หนดให้คู่ สั ญญาฝ่ ายหนึ งได้รั บชํา ระเงิ น
หรื อต้อ งชําระเงิ น ให้แ ก่ คู่ สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ งเท่ ากับจํานวนเงิ นที คํา นวณได้
จากส่ ว นต่ างระหว่ า งราคาหรื อมู ลค่ า ของสิ น ค้า หรื อ ตัว แปรที กํา หนดไว้ใ น
สัญญากับราคาหรื อมูลค่า ของสิ นค้าหรื อตัวแปรทีเป็ นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ ง
หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึงในอนาคตตามทีกําหนดไว้ในสัญญา
(๓) สัญญาทีกําหนดให้สิทธิ แก่คู่สัญญาฝ่ ายหนึ งที จะเรี ยกให้
คู่ สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ งส่ งมอบสิ น ค้า หรื อชําระราคาของสิ น ค้า หรื อชํา ระเงิ น
ที คํา นวณได้จ ากส่ ว นต่ า งระหว่ า งราคาหรื อมู ล ค่ า ของสิ น ค้า หรื อตัว แปร
ที กําหนดไว้ใ นสัญญากับราคาหรื อมูลค่ าของสิ นค้าหรื อ ตัวแปรที เป็ นอยู่ ณ
เวลาใดเวลาหนึงหรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึ งในอนาคตตามที กําหนดไว้ในสัญญา
หรื อเรี ยกให้ค่สู ัญญาอีกฝ่ ายหนึงเข้าทําสัญญาตาม (๑) หรื อ (๒)
“ธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความถึงการให้บริ การ
ดังต่อไปนี3
(๑) การเป็ นตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) การเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๓) การเป็ นทีปรึ กษาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๔) การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๕) กิ จ การอื นที เกี ยวกับสั ญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“ตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคล
ซึ งให้บริ การหรื อแสดงต่ อบุ คคลทัวไปว่ าพร้ อมจะให้บริ การเพื อทําการเป็ น
ตัว แทนในการซื3 อขายสั ญญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า กับ บุ ค คลอื น โดยกระทํา เป็ น
ทางค้า ปกติ แ ละได้รั บ ใบอนุ ญาตหรื อได้จ ดทะเบี ย นตามพระราชบัญญัติ น3 ี
แต่ ท3 ัง นี3 ไม่ ร วมถึ งตัว แทนซื3 อขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ในลัก ษณะตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๓
“ผูค้ า้ สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ งแสดงต่อ
บุ คคลทัวไปว่าพร้ อมจะเข้าเป็ นคู่สัญญาซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าให้แ ก่
ผูซ้ ึ งประสงค์จะซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า โดยการเสนอเข้าหรื อเข้าเป็ น
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง โดยกระทําเป็ นทางค้าปกติ และได้รับใบอนุ ญาตหรื อ
ได้จดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติน3 ี แต่ท3 งั นี3 ไม่รวมถึงบุคคลซึ งเสนอซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือตนเองทีกระทําใน
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่ว งหน้า ที ได้รั บใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติน3 ี
หรื อผู ้ค ้า สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ในลัก ษณะตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
“ทีปรึ กษาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคลซึ งให้
คําแนะนําหรื อแสดงต่อบุคคลทัวไปว่าพร้อมจะให้คาํ แนะนําไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมแก่บุคคลอื นเกี ยวกับสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อความเหมาะสม
ในการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า โดยกระทํา เป็ นทางค้า ปกติ และได้รั บ
ใบอนุญาตหรื อได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน3 ี แต่ท3 งั นี3 ไม่รวมถึงบุคคลซึ ง
ให้คาํ แนะนําอันเป็ นส่ วนหนึ งหรื อเกียวเนื องกับการประกอบการของตัวแทน
ซื3 อขายสั ญญาซื3 อ ขายล่ วงหน้า หรื อผูค้ ้า สัญญาซื3 อ ขายล่ วงหน้า หรื อ การให้
คําแนะนําในลักษณะตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า บุคคล
ซึ งเข้าจัดการเงิ นทุ นหรื อแสดงต่ อบุ คคลทัวไปว่ าพร้ อมจะรั บ จัดการเงิ นทุ น
ให้แก่บุคคลอืน เพือแสวงหาประโยชน์จากสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า โดยกระทํา
เป็ นทางค้าปกติ และได้รับใบอนุ ญาตหรื อได้จดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติน3 ี
แต่ ท3 ังนี3 ไม่ ร วมถึ งผูจ้ ัด การเงิ น ทุ น สัญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ในลักษณะตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์กลาง
หรื อเครื อข่ า ยใด ๆ ที จัด ให้ มีข3 ึ นเพื อการซื3 อขายสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า โดย
การจับ คู่ ห รื อ หาคู่สั ญญาให้ หรื อ การจัดระบบหรื ออํา นวยความสะดวกให้
ผูซ้ ึ งประสงค์จะซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าสามารถทําความตกลงหรื อจับ
คู่ สั ญ ญากั น ได้ โดยกระทํ า เป็ นทางค้ า ปกติ แ ละได้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ
ได้จดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติน3 ี แต่ท3 งั นี3 ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรื อเครื อข่าย
ในลักษณะตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“สํา นั กหั ก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ” หมายความว่ า
ศู น ย์ก ลางหรื อเครื อข่ า ยใด ๆ ในการชํา ระหนี3 ตามสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า
โดยกระทํา เป็ นทางค้า ปกติ แ ละได้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ได้จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติน3 ี แต่ท3 งั นี3 ไม่รวมถึงศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายในลักษณะตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๔

“ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การเข้าผูกพัน
ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
“ฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ภาระหรื อสิ ทธิ
ของบุคคลหนึ งบุคคลใดอันเนืองมาจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
“ล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การปลด
ภาระหรื อสิ ทธิ ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที มีอยูเ่ ดิมให้หมดไป โดยการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าขึ3 นใหม่ทีมีผลในทางตรงกันข้าม หรื อโดยวิธีการอืนใด
ตามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
“หลักทรั พย์” หมายความว่า หลักทรั พย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรั พ ย์” หมายความว่ า ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ศู น ย์ซ3ื อขายหลัก ทรั พ ย์” หมายความว่ า ศู น ย์ซ3ื อขาย
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สํานักหักบัญชี หลักทรัพย์” หมายความว่า สํานักหักบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนทีเป็ นสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั ประกันชี วิต นิ ติบุคคลประเภทบรรษัท กองทุนรวม กองทุ นส่ วนบุคคล
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตลอดจนกองทุนสํารองเลี3ยงชีพ หรื อผูล้ งทุน
ประเภทอืนทีเป็ นนิติบุคคล ทั3งนี3 ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“พนักงานเจ้าหน้าที ” หมายความว่า ผูซ้ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั3งให้
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน3 ี
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว่ า รั ฐ มนตรี ผู้รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน3 ี

๕

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน3 ีมิให้ใช้บงั คับกับ
(๑) สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ที กํา หนดให้ มี ก ารชํา ระเงิ น
ที คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นหรื ออัตราดอกเบี3 ย และการซื3 อขายสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้กระทํานอกศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) สัญญาซื3 อหรื อขายหลักทรัพย์โดยมีขอ้ ตกลงว่าจะขายหรื อ
ซื3 อคืนซึ งหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(๓) สัญญาหรื อการซื3 อขายใด ๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

สัญญาที'ไม่ อยู่ภายใต้
บังคับของ
พระราชบัญญัตนิ ี

มาตรา ๕ ให้สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที ดําเนินการกับหรื อผ่าน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อ
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าเป็ นสัญญาทีผูกพันและก่อให้เกิดหนี3 ทีอาจ
เรี ยกร้องให้ชาํ ระได้ตามกฎหมาย

การรองรับสถานะของ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ให้ มีผลผูกพันตาม
กฎหมาย

มาตรา ๖ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน3 ี กาํ หนด
ไว้เป็ นอย่างอื น ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํา นักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้ทราบเป็ นการทัวไปเกียวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสังการ
ในการออกใบอนุ ญ าต การรั บ จดทะเบี ย น และการให้ค วามเห็ น ชอบตาม
พระราชบัญญัติน3 ี

ประกาศระยะเวลา
การพิจารณาและ
การสังการ

มาตรา ๗ บรรดาระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ประกาศ คํา สั งหรื อ
ข้อกําหนดใด ๆ ที ออกตามพระราชบัญญัติน3 ี โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัวไป เมือได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

การมีผลใช้ บังคับของ
ประกาศหรือคําสังเมือ
ได้ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ ว

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ น3 ี และให้มีอาํ นาจออกประกาศและแต่งตั3งพนักงานเจ้าหน้าที
เพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน3 ี
ประกาศนั3น เมื อได้ประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

รัฐมนตรีผ้รู ักษาการ
และอํานาจออก
ประกาศและแต่ งตั+ง
พนักงานเจ้ าหน้ าที

๖

หมวด ๑
การกํากับดูแลสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
อํานาจหน้ าทีข' อง
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

มาตรา ๙ ให้ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อ ํา นาจหน้า ที วาง
นโยบายเกี ยวกับการส่ งเสริ มและพัฒ นา ตลอดจนกํา กับดู แ ลในเรื องสัญญา
ซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ธุ ร กิ จ สั ญญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ศู น ย์ซ3ื อขายสั ญ ญาซื3 อ ขาย
ล่วงหน้า สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า และการป้ องกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการ
ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า อํานาจหน้าทีดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดตาม
พระราชบัญญัติน3 ี
(๒) กํา หนดค่ า ธรรมเนี ย มสํา หรั บการขออนุ ญาต การขอ
จดทะเบี ย น การขอความเห็ น ชอบ การออกใบอนุ ญาต การรั บ จดทะเบี ย น
การให้ค วามเห็นชอบ หรื อการประกอบกิ จการตามที ได้รั บใบอนุ ญาต ที ได้
จดทะเบียน หรื อทีได้รับความเห็นชอบ
(๓) กําหนดขอบเขตและวิธีปฏิ บตั ิ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที ของ
อนุกรรมการและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์เพื อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณา
ปัญหาทีอาจเกิดขึ3นอันเนืองมาจากการใช้บงั คับพระราชบัญญัติน3 ี

การกําหนดเงือ' นไข
เพิม' เติมในกรณีจาํ เป็ น

มาตรา ๑๐ ในกรณี ที มี ค วามจํา เป็ นเพื อรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิ จ พิ ท ัก ษ์ ป ระโยชน์ ข องประชาชนหรื อคุ ้ม ครองผู้ล งทุ น ให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อาํ นาจกํา หนดเงื อนไขเพิ มเติ มให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า และสํานักหักบัญชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าปฏิบตั ิได้

คณะอนุกรรมการ

มาตรา ๑๑ ให้ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อ ํา นาจแต่ ง ตั3 ง
คณะอนุกรรมการเพือปฏิบตั ิการอย่างหนึงอย่างใดตามทีมอบหมายได้
คณะอนุ กรรมการตามวรรคหนึ งต้องประกอบด้วยประธาน
คนหนึ งและอนุ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอืนอีกไม่นอ้ ยกว่าสี คน ซึ งเป็ นผูม้ ีความรู ้
และความเชียวชาญในเรื องทีได้รับมอบหมาย

๗

มาตรา ๑๒ การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการต้ อ งมี
อนุ กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนอนุ กรรมการทั3งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุม
หรื อไม่อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้ ให้อ นุ กรรมการที มาประชุ มเลื อกอนุ กรรมการ
คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การ วิ นิ จฉั ย ชี3 ข าด ขอ งที ป ระ ชุ มให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมา ก
อนุ กรรมการคนหนึ งให้มีเสี ย งหนึ งในการลงคะแนน ถ้า คะแนนเสี ยงเท่ ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ3นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี3ขาด
มาตรา ๑๓ ให้อนุ กรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที
รัฐมนตรี กาํ หนด

การประชุ ม
คณะอนุกรรมการ

ประโยชน์ ตอบแทนแก่
อนุกรรมการ

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มี อาํ นาจหน้าทีปฏิบัติการ
ใด ๆ เพือให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบตั ิงานอืนตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน3 ี
อํานาจหน้าทีของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามวรรคหนึง ให้รวมถึง
(๑) รับค่าปรับทีเป็ นโทษปรับทางปกครองและค่าธรรมเนียมที
เรี ยกเก็บตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๒) ออกประกาศหรื อคําสังตามพระราชบัญญัติน3 ี
ค่าปรับและค่าธรรมเนี ยมตาม (๑) ให้ตกเป็ นของสํานักงาน
ก.ล.ต.

อํานาจหน้ าที'ของ
สํานักงาน

มาตรา ๑๕ เพื อพิ ท ั ก ษ์ ป ระโยชน์ ข องประชาชนหรื อ
เพื อคุ ้มครองผูล้ งทุ นให้สํา นัก งาน ก.ล.ต. หรื อบุ ค คลซึ งได้รั บมอบหมาย
จากสํานักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อข้อมูลเกียวกับการกระทําความผิดและการลงโทษ
บุ คคลซึ งกระทํา ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น3 ี รวมตลอดถึ งข้อมูลอื นใดที
ได้รั บ เนื องจากการปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ น3 ี ทั3ง นี3 ตามหลัก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

หน้ าทีข' องสํานักงาน
ในการเปิ ดเผยข้อมูล

๘

หมวด ๒
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ส่ วนที ๑
การกํากับควบคุมธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
การขออนุญาตและการ
จดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า

มาตรา ๑๖ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต้องเป็ น
นิ ติบุคคลประเภทบริ ษ ัทจํากัดหรื อบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด เว้นแต่การประกอบ
ธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าประเภทที ปรึ กษาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า จะเป็ น
บุคคลธรรมดาก็ได้ และต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้าที เป็ นนิ ติ บุค คลตาม
มาตรา ๑๗ และประกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเฉพาะกับผูล้ งทุนสถาบัน
ให้จดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็ นกรณี ทีเป็ นการประกอบธุ รกิจ
สัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าประเภทผูจ้ ัดการเงิ นทุน สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าให้แ ก่
ผู ้ล งทุ น สถาบั น ที เป็ นกองทุ น รวมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวรรคหนึง
การขออนุ ญ าต การขอจดทะเบี ย น การออกใบอนุ ญ าต
และการรั บ จดทะเบี ย นให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

ประเภทนิตบิ ุคคล
ประกอบธุรกิจสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ า
เฉพาะกับผู้ลงทุน
สถาบัน

มาตรา ๑๗ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเฉพาะกับ
ผู ้ล งทุ น สถาบัน ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้อ งเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทใด
ประเภทหนึง ดังต่อไปนี3
(๑) ธนาคารพาณิ ชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์
(๒) บริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(๓) บริ ษ ทั หลักทรั พย์ต ามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
(๔) นิติบุคคลอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การกําหนดหลักเกณฑ์
ให้ ผ้ปู ระกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ปฏิบัติ

มาตรา ๑๘ เพื อประโยชน์ ในการคุ ้มครองลูกค้า การรั กษา
ความมันคงของระบบการเงิ น หรื อการควบคุ มความเสี ยงอันเกิ ดจากสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เพือให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าปฏิบตั ิได้

๙
มาตรา ๑๙ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มี อาํ นาจสังให้ผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า ยื นรายงานหรื อ เอกสารอื นใดที เกี ยวกับ การ
ประกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ตามระยะเวลาหรื อเป็ นครั3งคราวตามที
กํา หนดได้ และสํ า นัก งาน ก.ล.ต. จะขอให้ ท ํา คํา ชี3 แ จงเพื ออธิ บ ายหรื อ
ขยายความแห่งรายงานหรื อเอกสารนั3นด้วยก็ได้

การสั'งให้ ยนื' รายงาน
หรือเอกสารและทํา
คําชีแ จง

มาตรา ๒๐ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ใด
ประสงค์จ ะเลิ ก ประกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ตามประเภทที ได้รั บ
ใบอนุ ญาตหรื อได้จดทะเบี ย นให้ยื นคํา ขออนุ ญาตเลิ กประกอบธุ รกิ จสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
ในการอนุ ญาต สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จะกําหนดเงือนไขให้ผยู ้ ืนคําขอปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้

การเลิกประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

ส่ วนที ๒
หลักเกณฑ์สาํ หรับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าซึ งได้รับใบอนุญาต
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติ ในส่ วนนี3 ให้ใ ช้บ ังคับกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าซึ งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖

บทบัญญัตใิ นส่ วนนีใ ช้
กับผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ซึ'งได้ รับใบอนุญาต

มาตรา ๒๒ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า จะ
ประกอบธุรกิจอืนใดมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เมือสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ ง
แล้ว ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ทราบภายในหกสิ บวั น นั บ แต่ ว ั น ที ได้ รั บ คํา ขอ
ความเห็ นชอบและเอกสารหลักฐานที ถูกต้องและครบถ้วนตามที สํา นักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมือพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว หากสํา นักงาน
ก.ล.ต. ไม่ ไ ด้แ จ้งผลการพิ จารณาหรื อไม่ มีค ําสังเป็ นประการอื นใดไปยัง
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้ ถื อว่ า สํา นักงาน ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบแก่การประกอบธุรกิจนั3นแล้ว

การประกอบธุรกิจอืน'

มาตรา ๒๓ ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
เป็ นบุคคลธรรมดา บุคคลนั3นต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี3

ลักษณะต้ องห้ ามของ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ที'เป็ นบุคคลธรรมดา

๑๐
(๑) เป็ นบุ ค คลซึ งถู ก ศาลสังพิ ท ักษ์ท รั พ ย์หรื อ เป็ นบุ ค คล
ล้มละลาย
(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) มี ประวัติ เ สี ย หายหรื อดําเนิ นกิ จ การใดที มี ล ักษณะที
แสดงถึ งการขาดความรั บผิดชอบหรื อความรอบคอบเยี ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยต้องคํานึ งถึงระดับ
ความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็ นลักษณะต้องห้ามนั3น
(๔) เป็ นข้า ราชการหรื อพนักงานในหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ งมี
หน้าทีกํากับดูแลผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อสถาบันการเงิน
(๕) เป็ นบุ ค คลซึ งขาดคุ ณวุฒิทางการศึ กษา ประสบการณ์
ในการทํางานหรื อคุณสมบัติอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การให้ ความเห็นชอบ
และลักษณะต้องห้ าม
ผู้บริหารของผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ าที'เป็ นนิตบิ ุคคล

มาตรา ๒๔ ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
เป็ นนิ ติ บุ คคล การแต่ งตั3งหรื อยอมให้บุค คลใดเป็ นหรื อ ทํา หน้าที กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๓
ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังว่า บุ คคลซึ งทําหน้าที
กรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งตามวรรคหนึ ง มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๓ ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. มีอาํ นาจสังให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าระงับการทําหน้าที ของบุ คคลดังกล่าวและดําเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง
หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะเพิกถอนความเห็นชอบทีให้ไว้แล้วก็ได้
ให้นาํ ความในวรรคหนึ งและวรรคสองมาใช้บงั คับกับบุคคล
ซึ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จสั ญญาซื3 อขายล่วงหน้าทําสัญญาให้มีอาํ นาจทั3งหมดหรื อ
บางส่ ว นในการบริ หารงานของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า นั3น
รวมทั3งผูซ้ ึ งปฏิบตั ิงานให้แก่บุคคลนั3นด้วยโดยอนุโลม

การให้ ความเห็นชอบ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มาตรา ๒๕ บุ ค คลใดจะถื อ หุ ้น หรื อ รั บ ประโยชน์ จากหุ ้ น
เกินกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั3งหมดของผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
การให้ ค วามเห็ น ชอบตามวรรคหนึ งจะกระทํา ได้ต่ อ เมื อ
บุ ค คลนั3น หรื อกรรมการ ผู ้จั ด การ หรื อหุ ้ น ส่ ว นในกรณี ที บุ ค คลนั3 น เป็ น
นิ ติบุคคล ไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ (๓) หรื อลักษณะต้องห้า ม
อย่างอืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๑๑

ในกรณี ที ปรากฏข้อ เท็ จ จริ งในภายหลังว่ า บุ ค คลซึ งได้รั บ
ความเห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. มี ลกั ษณะต้องห้า มตามวรรคสอง ให้
สํานักงาน ก.ล.ต. มี อาํ นาจเพิ กถอนความเห็ นชอบที ให้ไว้ เว้น แต่ล กั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวได้เกิ ดขึ3 นจากการประกาศกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในภายหลัง ในกรณี น3 ี ให้ บุ ค คลนั3 น ปฏิ บ ัติ ใ ห้ ถู ก ต้อ งภายในระยะเวลาที
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และหากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่
ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. มีอาํ นาจเพิกถอนความเห็นชอบทีให้ไว้
เพือประโยชน์แห่ งมาตรานี3 ผูร้ ั บประโยชน์จากหุ ้น หมายถึ ง
ผูซ้ ึ งมีอาํ นาจโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในลักษณะดังต่อไปนี3
(๑) อํานาจกําหนดหรื อควบคุมการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในกิจการของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) อํา นาจกํา หนดหรื อ ควบคุ มการได้ม า จํา หน่ า ย หรื อ
ก่อภาระผูกพันในหุน้ ทีออกโดยผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อ
(๓) อํา นาจกํา หนดหรื อควบคุ ม ในลักษณะอื นใดตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั3งนี3 ไม่ว่าอํานาจดังกล่าวจะเกิดขึ3นจาก
ข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ งหรื อโดยประการอืนใด
และไม่วา่ จะเกิดขึ3นจากการได้มาหรื อการถือหุน้ โดยตนเองหรื อโดยบุคคลอืน
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที บุ ค คลใดถื อหุ ้นของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเกินร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นที มีสิทธิ ออกเสี ยงทั3งหมด
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รั บความเห็ นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา ๒๕ ห้า มมิ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าจ่ายเงินปันผลหรื อผลประโยชน์อืนใด สําหรับจํานวนหุ น้ ในส่ วนที เกิน
ร้ อ ยละสิ บ ให้แ ก่ บุ ค คลนั3น หรื อ ยอมให้บุ ค คลนั3 น ออกเสี ย งลงคะแนนใน
ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ สําหรับจํานวนหุน้ ในส่ วนทีเกินร้อยละสิ บ

การห้ ามจ่ายเงินปันผล
หรือยอมให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รายใหญ่ ทไี' ม่ ได้รับ
ความเห็นชอบออกเสียง
ในทีป' ระชุ มผู้ถอื หุ้น

มาตรา ๒๗ ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจัดทํา
บัญชี แ สดงผลการดํา เนิ น งานและฐานะการเงิ น ที เป็ นอยู่ต ามความเป็ นจริ ง
ให้เ ป็ นปั จจุ บนั โดยต้องถื อปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการบัญชี ทีกฎหมายกํา หนด
และข้อกําหนดเพิมเติมทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ ง มิให้ใช้บังคับกับผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าประเภททีปรึ กษาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า

การจัดทําบัญชีแสดง
ผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงิน

๑๒

การส่ งงบการเงินและ
การเปิ ดเผยงบการเงิน

มาตรา ๒๘ ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจัดทํา
งบการเงิ นส่ งสํา นักงาน ก.ล.ต. และจัด ให้มีการเปิ ดเผยงบการเงิ น เพื อให้
ประชาชนตรวจดูได้ ณ ทีทําการของผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3น
พร้ อมทั3งลงประกาศในหนังสื อพิ มพ์รายวันแห่ งท้องถิ นอย่างน้อยหนึ งฉบับ
ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
งบการเงิ น ตามวรรคหนึ ง ต้ อ งจั ด ทํ า ตามหลั ก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และได้รับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ความในวรรคหนึ ง มิ ให้ใ ช้บงั คับกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าประเภททีปรึ กษาสัญญาซื3อขายล่วงหน้า

หน้ าทีผ' ้ สู อบบัญชี

มาตรา ๒๙ ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ตามมาตรา ๒๘ ตรวจพบว่า
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทําเอกสารประกอบการลงบัญชี หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อไม่
ปฏิบตั ิ ตามมาตรา ๒๗ ให้ผสู ้ อบบัญชี เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งหรื อความเห็ นดังกล่าว
พร้อมทั3งผลกระทบทีเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชี
ทีตนจะต้องลงลายมือชือ

การให้ ความเห็นชอบ
และลักษณะต้องห้ าม
ของผู้สอบบัญชี

มาตรา ๓๐ ผูส้ อบบัญชี ตามมาตรา ๒๘ ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต ซึ งสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ให้ ค วามเห็ น ชอบ และมิ ใ ช่ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ผูร้ ับประโยชน์จากหุ น้ ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้านั3น และต้องรั กษามรรยาทและ
ปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี
และข้อกําหนดเพิมเติมตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การให้ความเห็ นชอบผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตตามวรรคหนึ ง
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ส่ วนที ๓
การปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของลูกค้า
_______________

บทบัญญัตใิ นส่ วนนีใ ช้
กับตัวแทนซือ ขาย
สัญญาล่วงหน้ าซึ'ง
ได้ รับใบอนุญาต

มาตรา ๓๑ บทบัญญัติ ใ นส่ วนนี3 ให้ใช้บังคับ กับ ผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ประเภทตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า
ซึ งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณี ทีเป็ นการสมควรทีจะใช้บงั คับ
บทบัญญัติ ใ นส่ ว นนี3 กับผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ประเภทอื น
เพิมเติม ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูป้ ระกาศกําหนด

๑๓
มาตรา ๓๒ ในส่ วนนี3
(๑) “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลซึ งใช้บริ การจากผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายความว่า
(ก) ทรั พย์สินที ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า
ได้รับ มาหรื อมี ไว้เพื อเป็ นประกันในการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ที
ลูกค้านั3นได้ซ3ื อขายไว้
(ข) กํา ไรหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อืนใดของลูกค้า อัน เนื อง
มาจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้า
(ค) ใบรั บ ของคลังสิ น ค้า ใบตราส่ งหรื อตราสารอื นที
แสดงสิ ทธิในทรัพย์สินทีผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าถือไว้เพือลูกค้า
เพื อประโยชน์ใ นการส่ งมอบหรื อเนื องมาจากการรั บมอบสิ น ค้า ตามสัญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั3น
(ง) เงิ น หลักทรัพ ย์หรื อทรั พ ย์สินอื นที ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้รับจากลูกค้าเพื อชําระราคาสิ นค้า ที จะรั บมอบตาม
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้า รายนั3นหรื อที ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าได้รับไว้เพือลูกค้าอันเนื องมาจากการส่ งมอบสิ นค้าตามสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าของลูกค้ารายนั3น
(จ) เงินทีเหลือจากการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทีโอนไว้ใน
ชื อของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเนื องจากลูกค้าผิดนัดชําระหนี3
ตามมาตรา ๓๖
(ฉ) ทรั พ ย์สิ นอื นที มีส ภาพคล่ องตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

คํานิยามของ “ลูกค้ า”
และ “ทรัพย์สินของ
ลูกค้ า” ที'ใช้ ในส่ วนนี

มาตรา ๓๓ ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต้องจัดเก็บ
ทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของตน และต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สิน
ของลู ก ค้า แต่ ละรายแยกออกจากบัญชี ท รั พ ย์สิ น ของตน รวมทั3ง เก็ บ รั ก ษา
บัญชีดงั กล่าว ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้ทดรองจ่าย
ทรั พ ย์สิ น ของตนเพื อเป็ นประกัน หรื อชําระหนี3 ที เกี ยวกับหรื อเนื องจากการ
ซื3 อขายสั ญญาซื3 อ ขายล่ วงหน้า แทนลูกค้า ให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้ า จั ด ทํา และเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี ท ดรองจ่ า ยของตน ตามหลัก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้สั นนิ ษ ฐานว่ารายการและจํานวนทรั พ ย์สิ นในบัญชี ต าม
วรรคหนึงและวรรคสองถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอืน

การจัดเก็บทรัพย์สิน
ของลูกค้าและการจัดทํา
บัญชี

๑๔

ข้ อห้ ามในการนํา
ทรัพย์สินของลูกค้า
ไปใช้ และข้ อยกเว้ น

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
นํา ทรั พ ย์สิ น ของลูก ค้า ไปใช้เพื อการอื นใด เว้นแต่ เ ป็ นการนํา ไปใช้ใ นกรณี
ดังต่อไปนี3
(๑) ทรั พย์สินของลูกค้ารายใดต้องนําไปใช้เพื อการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อเพื อการอื นใดที เกี ยวกับหรื อเนื องจากการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้ารายนั3น
(๒) ในกรณี ทีทรั พย์สินของลูกค้าเป็ นเงิน ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า อาจนําไปใช้เพื อการอื นนอกจาก (๑) เพื อแสวงหา
ประโยชน์ อื นใดได้แ ต่ ต ้อ งได้รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก ค้า และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และในกรณี ทีเกิ ดดอกผล
หรื อประโยชน์ใด ๆ จะให้ตกแก่ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อ
ลูกค้า หรื อจะนํามาแบ่งปั นกันประการใด ให้เป็ นไปตามทีทั3งสองฝ่ ายตกลงกัน

การโอนหลักทรัพย์ของ
ลูกค้าไว้ในชื'อของ
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๓๕ ในกรณี ที ทรั พ ย์สิ น ของลู ก ค้า เป็ นหลักทรั พ ย์
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าอาจขอให้ลูกค้าโอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ไว้ในชือของตนเพือประโยชน์ของลูกค้าก็ได้
เมือผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต้องโอนหลักทรัพย์
ตามวรรคหนึ งคื นให้แก่ ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าอาจใช้
หลัก ทรั พ ย์ที ออกโดยนิ ติ บุ ค คลเดี ย วกัน หรื อ โครงการจัด การกองทุ น รวม
เดียวกัน ประเภท รุ่ น และชนิดเดียวกัน ในจํานวนทีเทียบเท่ากันคืนแทนกันได้
ในการส่ งคื นหลัก ทรั พ ย์ ให้ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสั ญ ญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้า ส่ งมอบดอกผลหรื อประโยชน์ใ ด ๆ อัน เกิ ด แต่ ห ลัก ทรั พ ย์น3 ัน ด้ว ย
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืน
ให้นาํ ความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้บงั คับกับการคื น
หลักทรั พ ย์ใ นกรณี ที ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สั ญญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า นํา หลักทรั พ ย์
ไปฝากไว้กบั บุคคลอืนโดยอนุโลม

การดําเนินการในกรณี
ทีล' กู ค้าผิดนัดชําระหนี

มาตรา ๓๖ ในกรณี ทีลูกค้าผิดนัดชําระหนี3 อนั เนื องมาจากการ
ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าแจ้งให้
ลู ก ค้า ปฏิ บ ัติ ก ารชํา ระหนี3 ดัง กล่ า วภายในระยะเวลาอัน ควร หากลู ก ค้า ไม่
ปฏิบตั ิการชําระหนี3 ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อ
ขายล่วงหน้าอาจนําหลักทรัพย์ของลูกค้าที โอนไว้ในชื อของตนเพื อประโยชน์
ของลูกค้าออกขายในตลาดที มีการซื3 อขายหลักทรั พย์น3 ันเป็ นปกติ ได้ หากไม่
สามารถขายในตลาดนั3นได้ ให้นาํ ออกขายโดยวิ ธีการอื นที สามารถทําให้ไ ด้
ร
า
ค
า
ที

๑๕
เป็ นธรรมแก่ลกู ค้า

๑๕

เงิ นที ได้จากการขายหลักทรัพย์ ให้นาํ มาใช้เพือการชําระหนี3
ตามวรรคหนึ งและค่ าใช้จ่ายที จําเป็ นในการขายหลักทรั พ ย์น3 ัน และหากยังมี
เงินเหลือให้นาํ ไปรวมไว้ในบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า
มาตรา ๓๗ ในกรณี ทีศาลมีคาํ สังรับคําร้องขอให้ฟ3ื นฟูกิจการ
ของลูกค้าไว้เ พื อพิ จ ารณาหรื อ ศาลมี คาํ สั งพิ ท ัก ษ์ท รั พ ย์ใ นคดี ลม้ ละลาย ให้
เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรั พ ย์แจ้งให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า และให้ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าดําเนิ นการดังต่อไปนี3
(๑) ล้างฐานะสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้าของลูกค้าที คงค้า งอยู่
ณ วันทีศาลมีคาํ สังรับคําร้องขอให้ฟ3ื นฟูกิจการหรื อมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรั พย์ตามที
กําหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) บั ง คั บ ชํา ระหนี3 เอากับ ทรั พ ย์สิ นของลู ก ค้า ไม่ ว่ า
ทรั พย์สินนั3นจะเก็บรักษาโดยผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเอง หรื อ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้นาํ ไปวางหรื อฝากไว้กบั บุ คคลอื น
สําหรั บหนี3 ทีเกียวกับหรื อเนื องจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีทําก่อน
หรื อในวัน ที ศาลมี ค ํา สั งรั บ คํา ร้ องขอให้ฟ3ื นฟู กิ จ การหรื อวัน ที ศาลมี ค ํา สั ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อหนี3ทีเกิดขึ3นเนืองจากการล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าตาม (๑)
ในการนํ า ทรั พ ย์สิ น ของลู ก ค้า ออกขายเพื อการชํา ระหนี3
หากทรั พย์สิ นนั3น เป็ นหลักทรั พย์ ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า
ขายในตลาดที ซื3 อขายหลั ก ทรั พ ย์ น3 ั นเป็ นปกติ หากไม่ ส ามารถขายใน
ตลาดนั3นได้ ให้นาํ ออกขายโดยวิธีการอื นที สามารถทําให้ได้ราคาที เป็ นธรรม
แก่ลกู ค้า
(๓) นํา หนี3 ที เกี ยวกับ หรื อ เนื องจากการซื3 อ ขายสั ญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าที ทําขึ3นก่อนหรื อในวันที ศาลมีคาํ สังรับคําร้องขอให้
ฟื3 นฟูกิจการหรื อมี คาํ สังพิ ทกั ษ์ทรัพย์หรื อหนี3 ทีเกิ ดขึ3 นเนื องจากการล้างฐานะ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าตาม (๑) มาหักกลบลบหนี3 กบั หนี3 ทีผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเป็ นหนี3 ลูกค้าอยู่ในเวลาที ศาลมี ค าํ สังรั บคํา ร้ อง
ขอให้ฟ3ื นฟูกิจการหรื อมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรั พย์ แม้วา่ มูลแห่งหนี3 ท3 งั สองฝ่ ายจะไม่มี
วัตถุเป็ นอย่างเดี ยวกัน หรื อเป็ นหนี3 ทีมี เงือนไขหรื อเงื อนเวลา หรื อผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้สิทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวมาภายหลังที ศาลมีคาํ สัง
ให้ฟ3ื นฟูกิจการหรื อมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์

การดําเนินการใน
กรณีที'ศาลรับคําร้ อง
ขอให้ ฟืนฟูกจิ การของ
ลูกค้ าหรือมีคาํ สั' ง
พิทกั ษ์ ทรัพย์

๑๖
ในกรณี ทีหนี3 ที ลูกค้า มีอยู่ต่ อผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าเป็ นหนี3 ทีอยู่ในเงือนไขบังคับก่อน เมือผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าขอหักกลบลบหนี3 ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจะต้องให้
ประกันสําหรั บจํานวนทีขอหักกลบลบหนี3 น3 นั แก่บุคคลผูม้ ีอาํ นาจหน้าที จัดการ
ทรัพย์สินของลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
การส่ งมอบทรัพย์สิน
ของลูกค้าให้ บุคคลทีม' ี
อํานาจจัดการทรัพย์สิน

มาตรา ๓๘ เมื อผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า
ได้ด ํา เนิ น การตามมาตรา ๓๗ แล้ว หากยัง มี ท รั พ ย์สิ น ของลู ก ค้า เหลื อ อยู่
ให้ ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า ส่ ง มอบทรั พ ย์สิ น ดัง กล่ า วให้
แก่ บุ ค คลผู ้มี อ ํา นาจหน้า ที จัด การทรั พ ย์สิ น ของลู ก ค้า ตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ล้มละลาย

บทยกเว้นบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัติ
ล้ มละลาย

มาตรา ๓๙ ในกรณี ทีศาลมีคาํ สังให้ฟ3ื นฟูกิจการหรื อมีคาํ สัง
พิ ทัก ษ์ท รั พ ย์ข องลู ก ค้า รายใด มิ ใ ห้ นํา ความในมาตรา ๙๐/๔๐ วรรคสอง
มาตรา ๙๐/๔๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับแก่การชําระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า การรั บมาหรื อมี ไ ว้ซึ งทรั พ ย์สิ นเพื อเป็ นประกันการซื3 อขายสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า หรื อการล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ของลูกค้า รายนั3น
เว้นแต่ ผูท้ าํ แผน ผูบ้ ริ หารแผน หรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์จะพิ สูจน์ไ ด้ว่า
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า รู ้ ว่า ลูกค้า กระทํา การหรื อยินยอมให้
กระทําการดังกล่าวเพื อมิ ให้เจ้าหนี3 อืนของลูกค้า ได้รับชํา ระหนี3 ท3 งั หมดหรื อ
บางส่ วน หรื อเป็ นกรณี ทีผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ามิได้กระทําการ
ดังกล่าวตามประเพณี ธุรกิจ

สิทธิของผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า ในการขอรับ
ชําระหนีจ ากลูกค้ าใน
การฟื นฟูกจิ การหรือใน
คดีล้มละลายของลูกค้ า

มาตรา ๔๐ ในการดําเนิ นการตามมาตรา ๓๗ หากทรั พย์สิ น
ของลูกค้า มีไม่ เพี ย งพอกับหนี3 ทีลูกค้า มี อยู่กบั ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ามีสิทธิ ขอรับชําระหนี3 ในการ
ฟื3 นฟูกิจการหรื อในคดี ลม้ ละลายของลูกค้าสําหรับหนี3 ทียังไม่ได้รับชําระหนี3
ทั3งนี3 ต้องยืนขอรั บชํา ระหนี3 ภายในระยะเวลาที กําหนดไว้ในมาตรา ๙๐/๒๖
หรื อมาตรา ๙๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล ้ ม ละลาย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓
แล้วแต่กรณี

๑๗

ส่ วนที ๔
การคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้า
_______________
มาตรา ๔๑ บทบัญญัติใ นส่ วนนี3 ให้ใช้บ ัง คับกับผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าประเภทตัวแทนซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ซึ งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และในกรณี ทีเป็ นการสมควรทีจะใช้บงั คับ
บทบัญ ญัติ ใ นส่ วนนี3 กับผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ประเภทอื น
เพิมเติม ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูป้ ระกาศกําหนด

บทบัญญัตใิ นส่ วนนีใ ช้
กับตัวแทนซือ ขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ซึ'งได้ รับใบอนุญาต

มาตรา ๔๒ ในส่ วนนี3
(๑) “ลูกค้า” หมายความว่า
(ก) บุคคลซึ งใช้บริ การจากผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าและมีฐานะสุ ทธิเป็ นเจ้าหนี3ของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
อันเนื องมาจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ากับผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้านั3น หรื อ
(ข) บุคคลอืนนอกจากบุคคลตาม (ก) ซึ งมีฐานะสุ ทธิ เป็ น
เจ้าหนี3 ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า อันเนื องมาจากการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า การล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อการปรับฐานะ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าสําหรับสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีบุคคลตาม (ก) ผูกพันอยู่
(๒) “ทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้า” หมายความถึงทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี3 เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเป็ นอย่างอืน
(ก) ทรั พย์สินของลูกค้า ตามมาตรา ๓๒ (๒) รวมทั3ง
ดอกผลหรื อประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดจากทรัพย์สินในส่ วนทีเป็ นของลูกค้า
(ข) สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าทียังคงค้างอยู่
(ค) ทรัพย์สินทีจัดเก็บแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๓๓
(ง) ทรั พ ย์สิ น ที ลู กค้า วางต่ อ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าเพือเป็ นประกันการกูย้ ืมเงินเพือซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ทั3งนี3 เฉพาะจํานวนที เกิ นกว่าหนี3 กยู้ ืมเงิ นดังกล่าวที ลูกค้ามีต่อผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า

คํานิยามของ “ลูกค้ า”
และ “ทรัพย์สินที'ถอื ว่า
เป็ นของลูกค้ า” ทีใ' ช้ ใน
ส่ วนนี

๑๘
(จ) หลักทรั พย์หรื อตราสารทางการเงินอืนใดที ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าถือไว้ในลักษณะเป็ นเจ้าของ ซึ งเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารทางการเงิ นที ออกโดยนิ ติบุคคลเดี ยวกันหรื อโครงการจัดการกองทุ น
รวมเดี ย วกัน ประเภท รุ่ น และชนิ ด เดี ย วกัน กับ หลัก ทรั พ ย์ห รื อตราสาร
ทางการเงิ นของลูกค้า ทั3งนี3 ในจํานวนที จําเป็ นเพื อการส่ งคื น หลักทรัพ ย์หรื อ
ตราสารทางการเงินประเภท รุ่ น และชนิดเดียวกันนั3นแก่ลูกค้าตามสิ ทธิ เรี ยกร้อง
ทีลูกค้ามีต่อผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(ฉ) ทรั พย์สิ นอืนตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
บทคุ้มครองทรัพย์ สิน
ของลูกค้า

มาตรา ๔๓ เมือผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าตกเป็ น
ลูกหนี3ตามคําพิพากษาหรื อถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของ
ลูกค้าได้รับการคุม้ ครองโดยไม่ถือเป็ นทรัพย์สินที อยูภ่ ายใต้การยึดหรื ออายัดใน
คดีแพ่งหรื อเป็ นทรัพย์สินทีอาจแบ่งแก่เจ้าหนี3ในคดีลม้ ละลาย
ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ถูกศาลสั ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ ง ให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพ ย์และสํานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจดําเนินการแยกและจัดการทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้ารวมทั3งมี
อํา นาจดํา เนิ น การดัง ต่ อ ไปนี3 ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดโดยได้ปรึ กษาหารื อกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมแล้ว
(๑) รวบรวมทรั พ ย์สิ น ที ถื อว่า เป็ นของลู กค้า และจัด สรร
ทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้าคืนให้แก่ลกู ค้า
(๒) โอนบัญ ชี แ ละทรั พ ย์สิ นที ถื อว่ า เป็ นของลูก ค้า ไปให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ารายอืน
(๓) ล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณี ทีไม่
สามารถโอนให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ารายอืนได้
(๔) ประนี ป ระนอมยอมความ ฟ้ องร้ อ ง ต่ อ สู ้ ค ดี หรื อ
ดําเนิ นการอืนใดเพือให้การจัดการทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้าเสร็จสิ3 นไป
ในการดําเนินการตามวรรคสอง เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์และ
สํานักงาน ก.ล.ต. จะมอบอํานาจให้บุคคลใดดําเนินการแทนก็ได้

สิทธิของลูกค้ าที'ได้ รับ
จัดสรรทรัพย์ สิน
คืนก่ อน

มาตรา ๔๔ ในการจัดการทรั พย์สินที ถือว่าเป็ นของลูกค้าตาม
มาตรา ๔๓ให้ลูก ค้า ซึ งไม่ มีป ระโยชน์ เ กี ยวข้อ งกับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าในลักษณะตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน

๑๙
มาตรา ๔๕ ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์และได้มีการจัดการทรั พย์สินที ถือว่าเป็ นของลูกค้าตาม
มาตรา ๔๓ แล้ว หากลูกค้าได้รับทรั พย์สิ นคื นไม่ครบจํานวน ให้ลูกค้ามีสิทธิ
ขอรับชําระหนี3 สําหรั บจํานวนทียังขาดอยู่ในคดีลม้ ละลายของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ได้ ทั3ง นี3 ต้อ งยื นขอรั บ ชํา ระหนี3 ภายในระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

สิทธิของลูกค้ าในการ
ขอรับชําระหนีส ําหรับ
จํานวนที'ยงั ขาดอยู่

มาตรา ๔๖ เมื อผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ถู ก
ทางการหรื อหน่ วยงานทีมีหน้าที กํากับดูแลตามกฎหมายอืนสังระงับการดําเนิ น
กิจการบางส่ วนหรื อทั3งหมด ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
เมือเกิดกรณี ตามวรรคหนึ ง ให้ทรัพย์สินทีถือว่าเป็ นของลูกค้า
ได้รั บการคุม้ ครองโดยไม่ถือเป็ นทรั พย์สิ นที อยู่ภายใต้การห้ามจําหน่ า ย จ่า ย
หรื อโอน ตามคําสังอันชอบด้วยกฎหมายทีให้ระงับการดําเนิ นกิจการบางส่ วน
หรื อทั3งหมด

การดําเนินการในกรณีที'
ผู้ประกอบธุรกิจสั ญญา
ซือ ขายล่วงหน้ าถูกสั'ง
ระงับการดําเนินกิจการ

ส่วนที ๕
การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
_______________
มาตรา ๔๗ เพือประโยชน์ในการคุ ม้ ครองลูกค้าและเพื อให้
การระงับข้อพิพาทเป็ นไปโดยรวดเร็ วและเป็ นธรรม ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับ
ข้อพิ พ าททางแพ่ งที เกี ยวกับ หรื อเนื องจากการประกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าโดยอนุญาโตตุลาการซึ งสํานักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีข3 ึนได้ โดยมีหนังสื อ
แจ้ง ความประสงค์ ไ ปยัง ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า และเมื อ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้รับหนังสื อแล้ว ให้ถือว่าทั3งสองฝ่ าย
ได้ตกลงทําสัญญาอนุญาโตตุลาการเพือระงับข้อพิพาททีเกิดขึ3น
ข้ อ พิ พ าทที จะเสนอให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการพิ จ ารณาตาม
วรรคหนึ งนั3น ต้องมี จาํ นวนทุ นทรั พย์ไ ม่เ กิ นจํา นวนที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

การระงับข้ อพิพาทโดย
อนุญาโตตุลาการ

มาตรา ๔๘ ให้ นํา กฎหมายว่ า ด้ว ยอนุ ญาโตตุ ลาการมาใช้
บังคับกับการระงับข้อพิพาทตามมาตรา ๔๗ โดยอนุโลม

ให้ นํากฎหมายว่าด้ วย
อนุญาโตตุลาการมาใช้
โดยอนุโลม

๒๐

ส่ วนที ๖
มาตรการคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้าและระบบการชําระหนี3
ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________
การดํารงฐานะทาง
การเงินของผู้ประกอบ
ธุรกิจฯ

มาตรา ๔๙ ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต้องดํารง
ฐานะทางการเงินตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การสั'งการกรณี
ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ไม่ สามารถดํารงฐานะ
ทางการเงินหรือ
ดําเนินงานอันอาจก่อ
ความเสียหาย

มาตรา ๕๐ เมื อปรากฏหลักฐานต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. ว่า
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดไม่สามารถดํารงฐานะทางการเงินได้
ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนดตามมาตรา ๔๙ หรื อ มี ก าร
ดําเนิ นงานทีมีลกั ษณะอันอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า
หรื อระบบการชําระหนี3 ต ามสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า หรื อมี เหตุ การณ์ ทีอาจมี
ผลกระทบต่ อ สถานะทางการเงิ นหรื อการดํา เนิ น งานของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าอย่างมีนัยสําคัญ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มี อาํ นาจสังให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๑) งดการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า เว้นแต่การซื3 อขาย
เพือล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) โอนฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าและทรัพย์สินของลูกค้า
ไปให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ารายอืนดําเนินการแทน
(๓) ล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าในกรณี ทีไม่
สามารถโอนให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ารายอืนได้
(๔) ล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้ามีไว้เพือประโยชน์ของตนเอง
(๕) กระทําการหรื องดเว้นกระทําการใด ๆ ตามทีเห็นสมควร
ในกรณี ทีปรากฏเหตุการณ์ตามวรรคหนึ ง และมีความจําเป็ น
รี บด่วนที ต้องป้ องกันหรื อบรรเทาความเสี ยหายที อาจเกิ ดขึ3 นหรื อเป็ นกรณี ที
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สั ญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ไม่ ปฏิ บ ัติ ต ามคํา สั งตามวรรคหนึ ง
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํ นาจสังระงับการดําเนิ นกิจการทั3งหมดหรื อบางส่ วน
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าและมี อาํ นาจดําเนิ นการตาม (๒)
(๓) หรื อ (๔) ได้

๒๑
มาตรา ๕๑ ในกรณี ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้มี คาํ สั งระงับ
การดํา เนิ นกิ จ การทั3งหมดหรื อบางส่ วนของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สั ญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้ว สํานักงาน ก.ล.ต. อาจมอบหมายให้
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าใดเป็ นผูด้ าํ เนินการตามมาตรา ๕๐(๒) (๓)
หรื อ (๔) แทนได้

การมอบหมายให้
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า
ดําเนินการแทน

มาตรา ๕๒ การดํา เนิ น การของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา ๕๐ หรื อสํา นักหักบัญชี สัญญาซื3 อ ขายล่ วงหน้าตามมาตรา ๕๑ ให้ มี
ผลผูกพันผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเสมือนหนึ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3นได้ดาํ เนิ นการดังกล่าวเอง และในกรณี ทีมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ3นให้จ่ายจากทรัพย์สินของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3น

การดําเนินการตาม
มาตรา 50 หรือ
มาตรา 51 มีผลผูกพัน
ผู้ประกอบธุรกิจสั ญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า

มาตรา ๕๓ การดําเนิ นการตามมาตรา ๕๐ (๒) (๓) (๔) และ
(๕) หรื อมาตรา ๕๑ โดยชอบ ให้ถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และไม่ตกอยู่
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และมาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๔๙ และมาตรา
๓๕๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ แต่ ใ นกรณี ที การดํา เนิ นการ
ดังกล่าวเป็ นการโอนฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อทรัพย์สินของลูกค้าไปให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ารายอืนดําเนิ นการแทน ในกรณี น3 ี ยอ่ มไม่
กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของลูกค้าที จะยกข้อต่ อสู ้ ตามมาตรา ๓๐๘ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

บทยกเว้ นบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัติ
ล้ มละลายและประมวล
กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

หมวด ๓
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________
ส่ วนที ๑
การกํากับควบคุมศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________
มาตรา ๕๔ ศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ต้อ งเป็ น
นิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั มหาชนจํากัดและได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ศูน ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ที เปิ ดให้ เ ฉพาะผูล้ งทุ น
สถาบันซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า เพื อตนเองต้องเป็ นนิ ติบุค คลประเภท
บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดและจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต.

การขออนุญาตและการ
จดทะเบียนศูนย์ซือขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

๒๒
การขออนุ ญ าต การขอจดทะเบี ย น การออกใบอนุ ญ าต
และการรั บจดทะเบี ย น ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
การกําหนดหลักเกณฑ์
ให้ ศูนย์ซือขายสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ าปฏิบัติ

มาตรา ๕๕ เพือประโยชน์ในการคุม้ ครองผูล้ งทุน การรักษา
ความมันคงของระบบการเงิ น หรื อการควบคุ มความเสี ยงอัน เกิ ดจากสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการก.ล.ต. มีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เพือให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าปฏิบตั ิได้
ส่ วนที ๒
หลักเกณฑ์สาํ หรับศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________

บทบัญญัตใิ นส่ วนนี
ใช้ กบั ศูนย์ ซือ ขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ซึ'งได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๕๖ บทบัญญัติ ในส่ วนนี3 เว้นแต่มาตรา ๗๐ มิ ให้ใช้
บังคับกับศูนย์ซ3ือขายสัญญาซื3อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง

คุณสมบัตใิ นการ
ประกอบการเป็ นศูนย์
ซือ ขายสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ า

มาตรา ๕๗ ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต้อง
(๑) มี แ หล่ งเงิ นทุ นที เพี ย งพอสําหรั บ รองรั บการประกอบ
กิ จ การและความเสี ยงในด้า นต่ า ง ๆ ที อาจเกิ ด จากการประกอบการเป็ น
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) มี ร ะบบการชํา ระหนี3 ต ามสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า โดย
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าทีดําเนิ นการโดยศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าเองหรื อโดยบุคคลอืน
(๓) มี มาตรการเพื อส่ งเสริ มและรั ก ษามาตรฐานในเรื อง
ความมันคง ความน่ าเชื อถื อ ตลอดจนความเป็ นธรรมในการซื3 อขายสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า
(๔) มี ระบบการบันทึ กและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี ยวกับการเสนอ
ราคาและการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๕) มีมาตรการรองรับเมือเกิ ดกรณี ฉุกเฉิ นทีอาจมีผลกระทบ
ต่ อ การซื3 อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า หรื อ การชํา ระหนี3 ตามสัญ ญาซื3 อ ขาย
ล่วงหน้า
(๖) มีระบบการจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพเกียวกับข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อพิพาททีเกิดขึ3นเกียวกับการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ3ื อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อเกิ ดจากการใช้บริ การที จัดโดยศูนย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า

๒๓
(๗) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก โดยการกําหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและสถานภาพของผูซ้ ึ งจะเป็ นสมาชิก และ
(๘) มี กฎเกณฑ์ทีใช้บังคับกับสมาชิ กและต้อ งมี มาตรการ
กํากับดูแลให้ส มาชิ กและผูป้ ฏิ บ ัติงานให้กบั สมาชิ กปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
มาตรา ๕๘ ให้ ศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า จัด ให้
สมาชิ ก ผูก พัน ตนว่ า จะปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ของศู น ย์ซ3ื อขายสั ญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า และยอมรับทีจะให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าลงโทษทางวินยั
หากตนฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว
กฎเกณฑ์ต ามวรรคหนึ ง ต้อ งมี ร ะบบที ให้ ค วามเป็ นธรรม
แก่ ส มาชิ ก รวมทั3งมี ร ะบบการพิจารณาการอุทธรณ์ค าํ สังลงโทษสมาชิ กโดย
คณะกรรมการ ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ตามวรรคสอง ให้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการ
วิธีการยืนอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ดว้ ย

การจัดให้ สมาชิ กผูกพัน
ว่ าจะปฏิบัตติ าม
กฎเกณฑ์ และ
การลงโทษทางวินัย

มาตรา ๕๙ ในกรณี ทีบุค คลใดถื อหุ ้นในศู นย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าเกิ นร้ อยละห้าของจํานวนหุ ้นทั3งหมดของศู นย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า ห้ามมิให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจ่ายเงินปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์อืนใด สําหรับจํานวนหุ ้นในส่ วนทีเกิ นร้อยละห้าให้แก่บุคคลนั3น
หรื อยอมให้ บุ ค คลนั3 น ออกเสี ย งลงคะแนนในที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น สํ า หรั บ
จํานวนหุ ้นในส่ วนที เกิ นร้ อยละห้า เว้นแต่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ในเรื องการถือหุน้ เป็ นประการอืน

การห้ ามจ่ายเงินปันผล
หรือยอมให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รายใหญ่ ออกเสียง
ในทีป' ระชุ มผู้ถอื หุ้น

มาตรา ๖๐ กรรมการของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
อย่ า งน้อ ยสองในห้า ของจํา นวนกรรมการต้องเป็ นบุ ค คลซึ งสามารถปฏิ บ ัติ
หน้าที เพื อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิ ก ผูล้ งทุ น หรื อบุ ค คลซึ งเกี ยวข้องกับ
ตลาดสั ญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ในอัต ราส่ ว นที เหมาะสมตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

สัดส่ วนกรรมการของ
ศูนย์ ซือ ขายสัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า

มาตรา ๖๑ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว กรรมการของศูนย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี3
(๑) มี ป ระวัติ เ สี ย หายหรื อดํา เนิ น กิ จ การใดที มี ล ักษณะที
แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรื อความรอบคอบเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ลักษณะต้ องห้ าม
ของกรรมการของ
ศูนย์ ซือ ขายสัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า

๒๔
(๒) เป็ นข้าราชการการเมือง
(๓) เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานในหน่วยงานของรัฐทีมีหน้าที
กํากับดูแลศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อสถาบันการเงิน
การพ้นจากตําแหน่ ง
ของกรรมการศูนย์
ซือ ขายสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ า

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากตํา แหน่ งตามที กฎหมายว่ า
ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด กํา หนดแล้ว กรรมการศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขาย
ล่วงหน้าพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑
(๒) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งถอดถอนออกจากตํา แหน่ ง
เนื องจากปฏิ บัติหน้าที บกพร่ องอย่า งร้ายแรงหรื อกระทําผิดต่ อหน้าที ของตน
โดยทุจริ ต

กฎเกณฑ์ ของศูนย์
ซือ ขายสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ ามีผลใช้ บังคับ
เมื'อได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ ว

มาตรา ๖๓ กฎเกณฑ์ของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ให้มีผลใช้บงั คับเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที กฎเกณฑ์ต ามวรรคหนึ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดําเนิ นธุ รกิจหรื อประโยชน์ได้เสี ยของสมาชิก ผูล้ งทุ น หรื อบุคคลซึ งเกียวข้อง
กับศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
จัดให้มีการรั บฟั งความคิดเห็นจากบุคคลดังกล่าว และจัดส่ งรายงานการรั บฟั ง
ความคิ ด เห็ น นั3น ให้ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อประกอบการพิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบ
การให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ งและการรั บฟั ง
ความคิดเห็นตามวรรคสอง มิให้ใช้บงั คับกับกฎเกณฑ์ทีเกียวกับการบริ หารงาน
ภายในองค์กรของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อกฎเกณฑ์อืนใดตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การให้ ความเห็นชอบ
กฎเกณฑ์ ของศูนย์
ซือ ขายสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ า

มาตรา ๖๔ เมื อศูนย์ซ3ื อขายสั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้าได้เสนอ
กฎเกณฑ์ เพื อขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่ วงหน้า นั3นทราบภายในสี สิ บห้า วันนับแต่ วนั ที ได้รั บ กฎเกณฑ์แ ละ
เอกสารหลักฐานทีถูกต้องและครบถ้วนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะไม่ให้ความเห็ นชอบกฎเกณฑ์ของ
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี3
(๑) กฎเกณฑ์น3 นั ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน
มาตรา ๕๗ หรื อไม่เพี ยงพอที จะทําให้หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในมาตรา ๕๗
บรรลุผล หรื อ

๒๕
(๒) กฎเกณฑ์น3 นั ไม่เป็ นธรรมต่อสมาชิ ก ผูล้ งทุน หรื อบุคคล
ซึ งเกียวข้องกับศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
เมื อ พ้ น กํ า ห นด ร ะ ย ะ เว ล า ต ามว รร ค ห นึ ง แ ล้ ว ห า ก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรื อไม่ได้แจ้งให้มีการแก้ไข
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวไปยังศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้ถือว่ากฎเกณฑ์น3 นั
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๖๕ ในกรณี ทีข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์เปลียนแปลง
ไป ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสังให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
กํา หนดกฎเกณฑ์ เ พิ มเติ ม หรื อยกเลิ ก หรื อแก้ ไ ขเปลี ยนแปลงกฎเกณฑ์
ที มี อ ยู่ แ ล้ว ตลอดจนมี อ ํา นาจสั งให้ ศู น ย์ ซ3ื อขายสั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า
ดําเนิ นการใด ๆ ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นสมควรได้

การสั'งให้ ศูนย์ ซือ ขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
กําหนดกฎเกณฑ์ ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎเกณฑ์

มาตรา ๖๖ ในกรณี ที มี ค วามจํา เป็ น ศู น ย์ซ3ื อขายสั ญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้าจะออกกฎเกณฑ์เพื อใช้บงั คับเป็ นการชัวคราวได้โดยไม่ตอ้ ง
ดํา เนิ น การตามมาตรา ๖๓ ในการนี3 ต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณี ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็ นว่า ศูนย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่ วงหน้าดําเนิ นการตามวรรคหนึ งโดยไม่ สุ จริ ต ไม่มีเ หตุ อนั สมควร
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดตามวรรคหนึ ง ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีอาํ นาจสังให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ายกเลิกหรื อแก้ไขเปลียนแปลง
กฎเกณฑ์ด ัง กล่ า ว ตลอดจนดํา เนิ น การใด ๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นสมควรได้

ศูนย์ ซือ ขายสัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า
ออกกฎเกณฑ์ ใช้ บังคับ
เป็ นการชั'วคราว

มาตรา ๖๗ การจัดให้มีการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใด
จะกระทําได้ต่อเมือศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้ยืนแบบและข้อความ
ของสั ญญาซื3 อขายล่วงหน้า นั3นให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็ นชอบใน
สาระสําคัญแล้ว
เมือสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอความเห็ นชอบแบบและ
ข้อความของสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3นแล้ว ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและ
แจ้ง ผลการพิ จารณาให้ศู น ย์ซ3ื อ ขายสัญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า นั3น ทราบภายใน
สี สิ บห้าวันนับแต่วนั ที ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที ถูกต้องและครบถ้วน
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เว้นแต่ในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นไม่อาจ
พิ จ ารณาให้แ ล้ว เสร็ จ ภายในกํา หนดระยะเวลาดังกล่ า ว ให้ข ยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว

การขอความเห็นชอบ
แบบและข้ อความของ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

๒๖
ศู นย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่ว งหน้าอาจขอยกเลิ กหรื อแก้ไ ข
เปลี ยนแปลงแบบและข้ อ ความของสั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ที ได้ รั บ
ความเห็นชอบตามวรรคหนึ งได้ ทั3งนี3 ให้นาํ ความในวรรคหนึ งและวรรคสอง
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การยกเลิก
ความเห็นชอบแบบ
และข้อความของ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๖๘ ในกรณี ทีปรากฏในภายหลังว่าแบบและข้อความ
ของสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีได้รับความเห็ นชอบตามมาตรา ๖๗ ไม่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิ จ ให้สํา นักงาน ก.ล.ต. มี อาํ นาจยกเลิ กความเห็ นชอบที ให้
ไว้แล้วได้

การปรึกษากับ ธปท.
ในการให้ ความเห็นชอบ
หรือยกเลิกการให้
ความเห็นชอบ

มาตรา ๖๙ ในการให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อยกเลิ ก การให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ หากสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเป็ น
สัญญาที มี สิ นค้า เป็ นหลักทรั พ ย์ป ระเภทพันธบัตรหรื อ ตัวQ เงิ นคลัง หรื อ เป็ น
สัญญาที กําหนดให้มีการชําระเงิ นที คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินหรื ออัตรา
ดอกเบี3ย ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ปรึ กษาหารื อกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

การสังให้ ศูนย์ ซอื+ ขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ดําเนินการกรณีมี
เหตุจาํ เป็ น

มาตรา ๗๐ ในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นเพือประโยชน์ในการรั กษา
ความมันคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรื อดํารงไว้ซึงเสถียรภาพ
ของระบบการซื3 อขายและการชํา ระหนี3 ในตลาดสั ญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อ าํ นาจสั งให้ศู นย์ซ3ื อขายสั ญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า
ดําเนิ นการดังต่อไปนี3
(๑) สังงดการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า เว้นแต่การซื3 อขาย
เพือล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) สังล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๓) สังจํากัดช่วงราคาการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๔) สังแก้ไ ขหรื อ พักการบังคับ ใช้ก ฎเกณฑ์ใ ด ๆ ของศู นย์
ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเป็ นการชัวคราว
(๕) กระทําการหรื องดเว้นกระทําการใด ๆ ตามทีเห็นสมควร
ในการดํา เนิ น การตามวรรคหนึ ง หากศู น ย์ซ3ื อขายสั ญ ญา
ซื3 อขายล่ วงหน้า จํา เป็ นต้องแก้ไ ขหรื อ กํา หนดกฎเกณฑ์เพิ มเติ ม ศูน ย์ซ3ื อขาย
สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ไม่ ต้ อ งเสนอกฎเกณฑ์ ใ ห้ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ ค วามเห็ น ชอบตามมาตรา ๖๓ และให้ ถื อ ว่ า กฎเกณฑ์ ด ั ง กล่ า วได้รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

๒๗

ในกรณี ที มี เ หตุ จ ํา เป็ นอัน เนื องมาจากการซื3 อขายสั ญ ญา
ซื3 อขายล่ ว งหน้า ซึ งกํา หนดให้ ช ํา ระเงิ น ที คํา นวณจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น
อันอาจมี ผ ลกระทบต่อความมันคงของระบบการเงิ น เศรษฐกิ จของประเทศ
หรื อเสถี ย รภาพของระบบการซื3 อขายและการชํ า ระหนี3 ในตลาดสั ญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
เพือพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึงก็ได้
มาตรา ๗๑ เมื อศู น ย์ ซ3ื อขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า ได้มี
คําสังลงโทษทางวินยั สมาชิ กของตนแล้ว ให้แจ้งคําสังและส่ งเอกสารหลักฐาน
การลงโทษดังกล่าวให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า

การแจ้ งคําสั งและ
หลักฐานการลงโทษ
ให้ สํานักงาน

มาตรา ๗๒ ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ซึ งเป็ นสมาชิ กของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติ
ตามกฎเกณฑ์ที ศู น ย์ซ3ื อขายสั ญญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า กํา หนด และการกระทํา
ดังกล่ าวเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิ บ ัติ ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในเรื องเดียวกัน และศูนย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าได้ดาํ เนิ นการลงโทษทางวินัยสมาชิ กซึ งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติ
ตามกฎเกณฑ์ของตนแล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะไม่
ลงโทษทางปกครองสมาชิ กของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3นอีกก็ได้
หากเห็นว่าสมาชิกดังกล่าวได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว

การไม่ ลงโทษสมาชิก
ของศูนย์ ซือ+ ขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
หากสมาชิกดังกล่ าว
ได้ รับโทษเหมาะสมแล้ว

มาตรา ๗๓ เพือพิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชนหรื อคุม้ ครอง
ผูล้ งทุน ให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สมาชิ กของศู นย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า หรื อ
ข้อมูลเกียวกับการกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิกของศูนย์ซ3ื อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า รวมตลอดถึงข้อมูลอืนใดทีได้รับเนื องจากการประกอบการเป็ น
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณี ที บุ คคลใดเห็ นว่า ข้อมูลที ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้ า เปิ ดเผยยั ง ไม่ เ พี ย งพอ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื อกําหนดหลักเกณฑ์ให้ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้านั3นเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมได้

อํานาจของศูนย์
ซือ+ ขายสั ญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า ในการ
เปิ ดเผยข้ อมูล

๒๘

บทบัญญัตทิ ใี ห้ นํามาใช้
โดยอนุโลม

มาตรา ๗๔ ให้นาํ ความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗
และมาตรา ๒๘ มาใช้บงั คับกับศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม
ให้ นํา ความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ กับ
ผูส้ อบบัญชีของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม
หมวด ๔
สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________
ส่ วนที ๑
การกํากับควบคุมสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________

การขออนุญาตและ
การจดทะเบียน
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซือ+ ขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๗๕ สํา นักหักบัญ ชี สัญ ญาซื3 อขายล่ว งหน้าต้องเป็ น
นิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดและได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที เปิ ดให้เฉพาะผูล้ งทุ น
สถาบันใช้บริ การในการชําระหนี3 เพื อตนเองต้องเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั
จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดและจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต.
การขออนุ ญาต การขอจดทะเบี ยน การออกใบอนุ ญาต และ
การรั บ จดทะเบี ย น ให้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

การกําหนดหลักเกณฑ์
ให้ สํานักหักบัญชีสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ าปฏิบัติ

มาตรา ๗๖ เพือประโยชน์ในการคุ ม้ ครองผูล้ งทุ น การรักษา
ความมันคงของระบบการเงิ น หรื อการควบคุ มความเสี ยงอันเกิ ดจากสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เพือให้สาํ นักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าปฏิบตั ิได้
ส่วนที ๒
หลักเกณฑ์สาํ หรับสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________

บทบัญญัตใิ นส่ วนนีใ+ ช้
กับสํานักหักบัญชี
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ซึงได้รับใบอนุญาต

มาตรา ๗๗ บทบัญญัติในส่ วนนี3 เว้นแต่มาตรา ๗๙ มิ ให้ใช้
บังคับกับสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง

๒๙
มาตรา ๗๘ สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าต้อง
(๑) มี แหล่ งเงิ นทุ น ที เพี ย งพอสํา หรั บรองรั บการประกอบ
กิ จ การและความเสี ยงในด้า นต่ า ง ๆ ที อาจเกิ ด จากการประกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) มีระบบการชําระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที สามารถ
ให้ความมันใจว่าจะมีการปฏิบตั ิการชําระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า รวมทั3ง
ต้ อ งมี ก ระบวนการจั ด การที ชั ด เจนสํ า หรั บ กรณี ที มี ก ารผิ ด นั ด ชํา ระหนี3
ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๓) มีมาตรการรองรับเมือเกิ ดกรณี ฉุกเฉิ นทีอาจมีผลกระทบ
ต่อการชําระหนี3ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๔) มีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก โดยการกําหนดหลักเกณฑ์
ดังกล่ า วต้องคํา นึ ง ถึ งความเหมาะสมและฐานะทางการเงิ น ของผูซ้ ึ งจะเป็ น
สมาชิก
(๕) มีกฎเกณฑ์ทีใช้บงั คับกับสมาชิกและต้องมีมาตรการกํากับ
ดูแลให้สมาชิกปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว และ
(๖) มีระบบกํากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิก

คุณสมบัตใิ นการ
ประกอบการเป็ น
สํานักหักบัญชี
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๗๙ ในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นเพือประโยชน์ในการรักษา
ความมันคงของระบบการเงิน เศรษฐกิจของประเทศ หรื อดํารงไว้ซึงเสถียรภาพ
ของระบบการซื3 อขายและการชํ า ระหนี3 ในตลาดสั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสังให้สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ดําเนิ นการดังต่อไปนี3
(๑) สังให้ส มาชิ กเพิ มหลัก ประกัน สํ าหรั บสั ญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า
(๒) เปลียนแปลงระดับสูงสุ ดของฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ทีสมาชิกหรื อลูกค้าของสมาชิกอาจมีได้
(๓) ล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๔) กระทําการหรื องดเว้นกระทําการใด ๆ ตามทีเห็นสมควร
ในการดําเนิ นการตามวรรคหนึ ง หากสํานัก หัก บัญชี สัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าจําเป็ นต้องแก้ไขหรื อกําหนดกฎเกณฑ์เพิ มเติม สํานักหักบัญชี
สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ไม่ ต ้ อ งเสนอกฎเกณฑ์ ใ ห้ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๖๓ ซึ งมาตรา ๘๙ ให้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
และให้ ถื อ ว่ า กฎเกณฑ์ ดั ง กล่ า วได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ว

การสังให้
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า
ดําเนินการกรณีมี
เหตุจาํ เป็ น

๓๐
ในกรณี ที มี เ หตุ จ ํา เป็ นอัน เนื องมาจากการซื3 อ ขายสั ญ ญา
ซื3 อขายล่ ว งหน้า ซึ งกํา หนดให้ ช ํา ระเงิ น ที คํา นวณจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น
อันอาจมี ผ ลกระทบต่อความมันคงของระบบการเงิ น เศรษฐกิ จของประเทศ
หรื อเสถียรภาพของระบบการซื3 อขายและการชําระหนี3 ในตลาดสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะแจ้งให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
เพือพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึงก็ได้
การรองรับความผูกพัน
ตามกฎหมายของ
การเข้าผูกพัน หรือ
แทนทีเป็ นคู่สัญญาโดย
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๘๐ การเข้า ผู ก พั น หรื อแทนที เป็ นคู่ สั ญ ญาโดย
สํ า นั ก หั ก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า การวางหลัก ประกัน การชํา ระหนี3
การล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าและการโอนฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ที ปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑ์ที สํ า นัก หั กบัญ ชี สั ญญาซื3 อ ขายล่ วงหน้า กํา หนดโดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีผ ลผูกพัน และใช้บังคับได้
ตามกฎหมาย

ผลของการเข้ าผูกพัน
หรือแทนทีเป็ นคู่สัญญา
ของสํานักหักบัญชี
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๘๑ ในกรณี ทีสํา นักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
เข้าผูกพันหรื อแทนทีเป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้สํานักหักบัญชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้ามี ความผูกพันตามสิ ทธิ และหน้าที ที เกิ ดขึ3 นตามสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าทีตนให้บริ การในการชําระหนี3 เฉพาะกับสมาชิกของตนเท่านั3น
ไม่วา่ สมาชิกดังกล่าวจะดําเนินการเพือตนเองหรื อเพือบุคคลอืน

การจัดเก็บและ
การจัดทําบัญชี

มาตรา ๘๒ ในกรณี ทีสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
ได้รับมาหรื อมีไว้ซึงทรัพย์สินจากสมาชิ กทั3งทีเป็ นของสมาชิกและของลูกค้า
เพือเป็ นประกันการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอันเนืองมาจากการ
ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทั3งของสมาชิ กและของลูกค้า
หรื อทรัพย์สิน
ทีสมาชิกนํามาวางไว้กบั สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือความมันคง
ของระบบการซื3 อขายและการชําระหนี3 ในตลาดสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ให้
สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจัดเก็บทรัพย์สินนั3นแยกออกจากทรัพย์สิน
ของตนและต้องจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินทีได้รับมาหรื อมีไว้เพือ
สมาชิกแต่ละรายข้างต้นแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของตน
ในการจัดทําและเก็บรักษาบัญชี ทรั พย์สินตามวรรคหนึ งนั3น
หากมีทรั พย์สินของลูกค้าของสมาชิ กอยู่ด้วย ให้สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้า จัด ทํา และเก็บ รั ก ษาบัญชี ท รั พ ย์สิ น ดัง กล่ า วแยกต่ า งหากจากบัญ ชี
ทรัพย์สินของสมาชิกด้วย

๓๑

ประเภทของทรั พ ย์สิ นที นํา มาวางเป็ นประกันในการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิ กและของลูกค้า การจัดเก็บทรัพย์สิน การจัดทํา
และเก็ บ รั ก ษาบัญ ชี ท รั พ ย์สิ น ตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ให้สั น นิ ษ ฐานว่า รายการและจํา นวนทรั พ ย์สิ น ในบัญชี ต าม
วรรคหนึงและวรรคสองถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นได้วา่ เป็ นอย่างอืน
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้านํา
ทรัพย์สินทีได้รับมาหรื อมีไว้ตามมาตรา ๘๒ ไปใช้เพือการอืนใด เว้นแต่
(๑) กรณี ทีทรัพย์สินนั3นเป็ นของลูกค้าของสมาชิ กรายใดหรื อ
ทรัพย์สินอันเนืองมาจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าของสมาชิ ก
รายใด ให้ใช้เฉพาะเพือการวางประกันหรื อการชําระหนี3 ทีเกียวกับหรื อเนืองจาก
การซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าของสมาชิกรายนั3น หรื อการเบิกถอน
เพือคืนแก่ลกู ค้าของสมาชิกรายนั3น
(๒) กรณี ทีทรัพย์สินนั3นเป็ นทรัพย์สินของสมาชิ กรายใดหรื อ
ทรัพย์สินอันเนืองมาจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิ กรายใด ให้
ใช้ได้เฉพาะเพือการวางประกันหรื อการชําระหนี3 ทีเกียวกับหรื อเนื องจากการซื3 อ
ขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิกหรื อของลูกค้าของสมาชิกรายนั3น
(๓) กรณี ทีทรัพย์สินนั3นเป็ นทรัพย์สินที สมาชิกนํามาวางไว้กบั
สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพื อความมันคงของระบบการซื3 อขายและ
การชําระหนี3ในตลาดสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้นาํ ทรัพย์สินนั3นไปใช้ได้เฉพาะ
เพือการวางประกันหรื อการชําระหนี3 ทีเกี ยวกับหรื อเนื องจากการซื3 อขายสัญญา
ซื3 อขายล่ ว งหน้ า ของสมาชิ ก หรื อลู ก ค้า ของสมาชิ ก ทั3 ง นี3 ตามกฎเกณฑ์ ที
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้ากําหนด
ให้นําความในมาตรา ๓๔ (๒) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖
มาใช้บงั คับกับทรัพย์สินที สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้รับมาหรื อ
มีไว้โดยอนุโลม

ข้ อห้ ามในการนํา
ทรัพย์ สินของสมาชิก
ไปใช้ และข้ อยกเว้ น

มาตรา ๘๔ เมื อสมาชิ กถู ก ฟ้ องเป็ นคดี ล้ ม ละลายและ
ศาลมี ค ํา สังพิ ท ัก ษ์ทรั พ ย์ ให้เ จ้า พนักงานพิ ทักษ์ท รั พ ย์แ จ้งให้สํา นักหักบัญ ชี
สัญญาซื3 อขายล่ ว งหน้าและสํานัก งาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า และให้
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าดําเนินการดังต่อไปนี3

การดําเนินการใน
กรณีที'สมาชิกถูก
ศาลสั'งพิทักษ์ ทรัพย์
ในคดีล้มละลาย

๓๒

(๑) ล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที สมาชิกทําเพือประโยชน์
ของตนเองที คงค้า งอยู่ ณ วัน ที ศาลมี ค ํา สั งพิ ท ัก ษ์ท รั พ ย์ต ามที กํา หนดไว้ใ น
กฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๒) บังคับ ชํา ระหนี3 เอากับ ทรั พ ย์สิ น ในส่ ว นของสมาชิ กที
สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่ว งหน้าได้รั บมาหรื อมี ไว้ตามมาตรา ๘๒ ไม่ ว่า
ทรัพย์สินนั3นจะเก็บรักษาโดยสํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเองหรื อสํานัก
หักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้นาํ ไปวางหรื อฝากไว้กบั บุคคลอืน สําหรับหนี3ที
เกียวกับหรื อเนืองจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีทําก่อนหรื อในวันทีศาล
มี ค ําสั งพิ ทัก ษ์ท รั พ ย์ หรื อหนี3 ที เกิ ด ขึ3 นเนื องจากการล้า งฐานะสั ญ ญาซื3 อ ขาย
ล่วงหน้าของสมาชิ กตาม (๑) หรื อหนี3 ทีสมาชิ กต้องรับผิดชอบต่อสํานักหักบัญชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีเกิดขึ3นเนื องจากการล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของ
ลูกค้าตามมาตรา ๔๓
ในการนําทรั พย์สินของสมาชิ กออกขายเพื อการชําระหนี3 หาก
ทรั พ ย์สิ นนั3นเป็ นหลักทรั พ ย์ ให้สํานักหักบัญชี สั ญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ขายใน
ตลาดที ซื3 อขายหลัก ทรั พ ย์น3 ัน เป็ นปกติ หากไม่ ส ามารถขายในตลาดนั3 น ได้
ให้นาํ ออกขายโดยวิธีการอืนทีสามารถทําให้ได้ราคาทีเป็ นธรรมแก่สมาชิก
(๓) นําหนี3 ที เกี ยวกับหรื อเนื องจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้า ที สมาชิ ก เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการชํา ระหนี3 ต่ อสํ า นัก หัก บัญ ชี สั ญญา
ซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ที ได้ทาํ ก่ อนหรื อ ในวัน ที ศาลมี ค ํา สั งพิ ท ัก ษ์ทรั พ ย์ หรื อหนี3 ที
เกิ ด ขึ3 นเนื องจากการล้า งฐานะสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า ของสมาชิ ก ตาม (๑)
หรื อหนี3 ที สมาชิ ก ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สํ า นั ก หั ก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า
ทีเกิดขึ3นเนื องจากการล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามมาตรา ๔๓
มาหักกลบลบหนี3กบั หนี3 ทีสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าเป็ นหนี3 สมาชิ กอยู่
ในเวลาที ศาลมี ค ํา สั งพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ แม้ว่ า มู ล แห่ ง หนี3 ทั3ง สองฝ่ ายจะไม่ มี ว ัต ถุ
เป็ นอย่ า งเดี ย วกันหรื อ เป็ นหนี3 ที มี เ งื อนไขหรื อเงื อนเวลา หรื อ สํา นัก หักบัญ ชี
สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า ได้สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งดัง กล่ า วมาภายหลัง ที ศาลมี ค ํา สั ง
พิทกั ษ์ทรัพย์
ในกรณี ห นี3 ที สมาชิ ก มี อ ยู่ ต่ อ สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี สั ญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าเป็ นหนี3 ที อยู่ในเงื อนไขบังคับก่ อน เมื อสํานักหักบัญชี สั ญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้า ขอหักกลบลบหนี3 สํา นัก หัก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า จะต้อ งให้
ประกันสําหรั บจํานวนที ขอหักกลบลบหนี3 น3 ันแก่บุคคลผูม้ ีอาํ นาจหน้าที จัดการ
ทรัพย์สินของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

๓๓

มาตรา ๘๕ เมื อสํ า นัก หัก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ได้
ดํา เนิ น การตามมาตรา ๘๔ แล้ว หากยังมี ท รั พ ย์สิ นของสมาชิ กเหลื อ อยู่ ให้
สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่ว งหน้าส่ งมอบทรั พ ย์สิ นดังกล่าวให้แก่ บุคคล
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าทีจัดการทรัพย์สินของสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

การส่ งมอบทรัพย์ สิน
ของสมาชิกให้ แก่
บุคคลที'มีอาํ นาจ
จัดการทรัพย์สิน

มาตรา ๘๖ ในกรณี ทีศาลมีคาํ สังพิทักษ์ทรั พย์สมาชิ กรายใด
มิให้นาํ ความในมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่ งพระราชบัญญัติลม้ ละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาใช้บงั คับแก่ การชําระหนี3 ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
การได้รั บมาหรื อมี ไ ว้ซึ งทรั พย์สินเพื อเป็ นประกันการซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า หรื อการล้างฐานะสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าของสมาชิ กรายนั3น เว้นแต่
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์จะพิสูจน์ได้ว่าสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้ารู ้
ว่าสมาชิ กกระทําการหรื อยินยอมให้กระทําการดังกล่าวเพือมิให้เจ้าหนี3 อืนของ
สมาชิ ก ได้รั บ ชํา ระหนี3 ทั3งหมดหรื อบางส่ วน หรื อเป็ นกรณี ที สํา นักหักบัญ ชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้ามิได้กระทําการดังกล่าวตามประเพณี ธุรกิจ

บทยกเว้ นบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัติ
ล้ มละลาย

มาตรา ๘๗ ในการดําเนิ นการตามมาตรา ๘๔ หากทรั พย์สิน
ของสมาชิกทีสํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าได้รับมาหรื อมีไว้ตามมาตรา
๘๒ ในส่ วนทีเป็ นของสมาชิ กมีไม่เพียงพอกับหนี3 ทีสมาชิ กมีต่อสํานักหักบัญชี
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ให้สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้ามีสิ ทธิ ขอรั บ
ชําระหนี3ในคดีลม้ ละลายของสมาชิกสําหรับหนี3ทียังไม่ได้รับชําระ ทั3งนี3 ต้องยืน
ขอรับชําระหนี3 ภายในระยะเวลาที กําหนดไว้ในมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

สิทธิของสํานักหักบัญชี
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ในการขอรับชําระหนีใ น
คดีล้มละลายของสมาชิก

มาตรา ๘๘ เมือสํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าถูกฟ้ อง
เป็ นคดี ล้ม ละลายและศาลมี ค ํา สั งพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อตกเป็ นลู ก หนี3 ตามคํา
พิพากษา หรื อถูกทางการหรื อหน่วยงานทีมีหน้าทีกํากับดูแลสังระงับการดําเนิน
กิ จ การบางส่ ว นหรื อ ทั3งหมด เพื อประโยชน์ ใ นการคุ ้ม ครองทรั พ ย์สิ น ของ
สมาชิกและลูกค้าของสมาชิกหรื อระบบการชําระหนี3ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ให้ นํา ความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใช้ บั ง คับ แก่
สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่ว งหน้าและทรั พ ย์สิ น ที สํา นักหักบัญชี สั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าได้รับมาหรื อมีไว้ตามมาตรา ๘๒ โดยอนุโลม

การดําเนินการในกรณี
ที'สํานักหักบัญชี สัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า ถูก
ศาลสั'งพิทักษ์ ทรัพย์
หรือตกเป็ นลูกหนีตาม
คําพิพากษา หรือ
ถูกสั' งระงับการดําเนิน
กิจการ

๓๔

การนําบทบัญญัตมิ าใช้
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๙ ให้ นํ า ความในมาตร า ๒๐ มาตร า ๒ ๒
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๗๓ มาใช้บังคับกับสํานักหักบัญชี สัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม
ให้ นํา ความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บัง คับ กับ
ผูส้ อบบัญชีของสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าโดยอนุโลม
ในกรณี ทีบทบัญญัติตามวรรคหนึ งอ้างถึงมาตรา ๕๗ ให้ถือว่า
บทบัญญัติน3 นั อ้างถึงมาตรา ๗๘ และหากสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
เป็ นบริ ษัท จํา กัด ให้ ถื อ ว่ า มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ อ้า งถึ ง บทบัญ ญัติ
ในลักษณะ ๒๒ หุน้ ส่ วนและบริ ษทั แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
หมวด ๕
สมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________

การให้ ความเห็นชอบ
สมาคมกํากับผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า

มาตรา ๙๐ เพื อประโยชน์ ใ นการกํา กับ ควบคุ ม ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ให้ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. มี อ ํ า นาจให้
ความเห็ น ชอบให้ ส มาคมที มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส่ ง เสริ ม และกํา กับ ดู แ ล
ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ที มี ห ลัก เกณฑ์ใ นการดํา เนิ น งาน
ดังต่อไปนี3 เป็ นสมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าได้
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการซึ งประกอบด้วยผูแ้ ทน
จากสมาชิกทุกประเภทในสัดส่ วนทีเหมาะสม
(๒) มีระบบการจัดการที มีประสิ ทธิ ภาพเกี ยวกับข้อร้องเรี ยน
จากลูกค้าของสมาชิ ก หรื อระบบระงับข้อพิ พาทระหว่างสมาชิ กหรื อระหว่าง
สมาชิ กกับลูกค้าของสมาชิ กอันเนื องมาจากการประกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า
(๓) มีมาตรการกํากับดูแลให้สมาชิ กปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
สมาคมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
(๔) หลักเกณฑ์อืนใดตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๓๕
มาตรา ๙๑ ให้ นํ า ความในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และ
มาตรา ๗๓ มาใช้บงั คับกับสมาคมกํากับผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
โดยอนุโลม

การนําบทบัญญัตมิ า
ใช้ บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________
ส่ วนที ๑
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมทีมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
_______________

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้บุค คลใดไม่ ว่าโดยตนเองหรื อร่ วมกับ
บุ คคลอืนซื3 อขายสั ญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อเสนอที จะซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า ซื3 อหรื อขายหรื อเสนอที จะซื3 อหรื อขายสิ นค้า หรื อกระทําการใด ๆ
ทีเกียวข้องกับตัวแปร
(๑) เพือรักษาระดับราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ3ื อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรื อเพื อทําให้ราคา
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดในศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าสู งขึ3นหรื อตําลง
อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด หรื อ
(๒) อันมีผลหรื อน่ าจะมี ผลเป็ นการรั กษาระดับราคาสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าให้ไม่ตรงต่อสภาพปกติ
ของตลาด หรื อทํา ให้ ห รื อน่ า จะทํา ให้ ร าคาสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า ใดใน
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าสู งขึ3นหรื อตําลงอันไม่ตรงต่อสภาพปกติของ
ตลาด เว้นแต่ เ ป็ นการกระทําโดยสุ จ ริ ตเพื อปกป้ องประโยชน์อนั ชอบธรรม
ของตน

ข้ อห้ ามการสร้ างราคา
สัญญาซื+อขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๙๓ การกระทํา หรื อพฤติ ก ารณ์ อ ย่ า งหนึ งอย่ า งใด
ดังต่อไปนี3 ให้สนั นิษฐานว่าเป็ นการกระทําการร่ วมกันตามมาตรา ๙๒
(๑) เปิ ดบัญชี ธนาคารร่ วมกันเพือการชําระหรื อรับชําระเงิ น
ทีเกียวกับหรื อเนืองจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายสิ นค้า
(๒) ส่ งคําสังซื3 อขายสัญ ญาซื3 อ ขายล่ วงหน้าหรื อ ซื3 อ หรื อ
ขายสิ นค้าแทนกัน
(๓) นําสิ นค้าของตนมาส่ งมอบตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
แทนกัน

ข้ อสันนิษฐานว่ าเป็ น
การกระทําร่ วมกันเพือ
สร้ างราคาสัญญาซือ+ ขาย
ล่ วงหน้ า

๓๖
(๔) ชําระหรื อรับชําระค่าซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อ
ซื3 อหรื อขายสิ นค้าแทนกัน
(๕) นําเงินหรื อทรัพย์สินอืนมาวางเป็ นประกันในการซื3 อขาย
สัญญาซื3อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายสิ นค้าแทนกัน
(๖) ยอมให้บุคคลใดใช้ประโยชน์จากบัญชีธนาคารของตนเพือ
การชําระหรื อรั บชํา ระเงิ นที เกี ยวกับหรื อเนื องจากการซื3 อขายสั ญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายสิ นค้า
(๗) ยอมให้บุ คคลใดรั บ ประโยชน์หรื อรั บผิ ดชอบในการ
ชําระเงิ นที เกี ยวกับหรื อเนื องจากการซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า หรื อซื3 อ
หรื อขายสิ นค้าของตน
ข้ อห้ ามการกักตุน
ทุ่มตลาด หรือควบคุม
สินค้าของสั ญญา
ซือ+ ขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๙๔ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดเพื อแสวงหาประโยชน์
โดยมิ ช อบจากฐานะสั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ไม่ ว่า เพื อตนเองหรื อ บุ ค คลอื น
ทําการกักตุน ทุ่มตลาด ควบคุมหรื อกระทําการใด ๆ ต่อสิ นค้าของสัญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้า ใดที ได้รั บ ความเห็ น ชอบให้ ซ3ื อ ขายในศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขาย
ล่วงหน้า อันเป็ นผลให้สินค้าทีสามารถใช้ส่งมอบตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3น
มีปริ มาณเพิมขึ3นหรื อลดลงอย่างมีนยั สําคัญ

ข้ อห้ ามการบอกกล่ าว
แพร่ ข้อความ หรือให้
คํารับรองเท็จหรือ
ก่ อให้ เกิดความสําคัญ
ผิด
ในสาระสําคัญ

มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าว แพร่ ขอ้ ความ หรื อให้
คํารับรองอันเป็ นเท็จหรื ออาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญที เกียวกับ
สัญญาซื3อขายล่วงหน้า สิ นค้า หรื อตัวแปร และในขณะบอกกล่าว แพร่ ขอ้ ความ
หรื อให้ ค ํา รั บ รองนั3 น ผู ้ก ระทํา รู้ ห รื อ ควรรู ้ ว่ า คํา บอกกล่ า ว ข้อ ความ หรื อ
คํารั บรองนั3น เป็ นเท็ จหรื ออาจก่ อให้เกิ ด ความสํา คัญผิด ในสาระสํา คัญ และ
การกระทําดังกล่าว
(๑) ทําให้หรื อน่ า จะทําให้บุค คลอื นซื3 อขายสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าในศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อ
(๒) ทําให้หรื อน่ าจะทําให้ราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดใน
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่ว งหน้า สู งขึ3 นหรื อตําลง หรื อมี ผลหรื อน่ า จะมี ผ ล
เป็ นการรักษาระดับราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า

ข้ อห้ ามทําการ
คาดการณ์โดยบิดเบือน
ข้ อเท็จจริงหรือ
นําข้อมูลทีร' ้ ู ว่าเป็ นเท็จ
มาใช้ คาดการณ์

มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้บุคคลใดทําการคาดการณ์เกียวกับสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าสิ นค้า หรื อตัวแปร โดยบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลที ใช้ใน
การคาดการณ์ หรื อนําข้อมูลทีรู ้วา่ เป็ นเท็จมาใช้ในการคาดการณ์หรื อละเลยทีจะ
พิจารณาความเป็ นจริ งของข้อมูล และการกระทําดังกล่าว

๓๗
(๑) ทํา ให้หรื อน่ า จะทํา ให้บุคคลอื นซื3 อขายสัญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าในศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อ
(๒) ทําให้หรื อน่าจะทําให้ราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดใน
ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าสูงขึ3นหรื อตําลง หรื อมีผลหรื อน่าจะมีผลเป็ น
การรักษาระดับราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้บุค คลใดแพร่ ขอ้ ความซึ งแสดงว่าราคา
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดทีมีการซื3 อขายในศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าจะ
หรื อน่ าจะสู งขึ3 นหรื อตําลง หรื อมี ผลหรื อน่ าจะมีผลเป็ นการรั กษาระดับราคา
สั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า เนื องจากมี ก ารซื3 อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ
การกระทําอืนใดทีเกี ยวข้องกับสัญญาซื3 อขายล่วงหน้านั3น ในลักษณะที บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ หรื อมาตรา ๙๖ โดยบุคคลดังกล่าว
(๑) เป็ นผูท้ าํ การซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อกระทําการ
อืนใดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ หรื อมาตรา ๙๖ หรื อ
(๒) ได้รั บหรื อจะได้รั บ ค่ า ตอบแทนหรื อประโยชน์ใ ด ๆ
เกียวเนืองกับการแพร่ ขอ้ ความนั3น

ข้ อห้ ามการแพร่ ข้อความ
เพือ สร้ างราคาสัญญา
ซือ+ ขายล่วงหน้ า

มาตรา ๙๘ บุ ค คลใดกระทําความผิ ด ตามมาตรา ๙๒ หรื อ
มาตรา ๙๔ นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทํา
ของผูเ้ ป็ นตัวการ ผูส้ นับสนุ น หรื อผูใ้ ช้ให้ก ระทําความผิด นั3น แม้จะกระทํา
นอกราชอาณาจักรให้ถือว่าตัวการ ผูส้ นับสนุ น หรื อผูใ้ ช้ให้กระทําความผิดนั3น
ได้กระทําในราชอาณาจักร ทั3งนี3 ให้นาํ มาตรา ๑๐ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

บทกําหนดให้ ผ้ กู ระทําผิด
ตัวการ ผู้สนับสนุน หรือ
ผู้ใช้ นอกราชอาณาจักร
ต้ องรับโทษใน
ราชอาณาจักร

ส่ วนที ๒
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
_______________
มาตรา ๙๙ ห้ามมิให้กรรมการ อนุกรรมการ ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงาน ที ปรึ ก ษาหรื อผูป้ ฏิ บ ัติงานของศูนย์ซ3ื อ ขายสั ญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สมาคมกํากับผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ศู น ย์ ซ3ื อขายหลั ก ทรั พ ย์
สํานักหักบัญชี หลักทรัพย์ หรื อหน่ วยงานที มี หน้าที ตามกฎหมายในการกํากับ
ดูแลสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สิ นค้าหรื อตัวแปร ซึ งรู้ขอ้ เท็จจริ งทีเป็ นสาระสําคัญ
ซึ งตนได้รู้ มาในฐานะเช่ นนั3นและยังไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อประชาชน กระทํา การ
ดังต่อไปนี3

ข้ อห้ ามบุคคลภายใน
ทีร้ ูข้อมูลภายในใช้
ข้ อมูลภายในเพือ
ประโยชน์ ของตนเอง
หรือผู้อนื

๓๘
(๑) ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อเสนอทีจะซื3 อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายหรื อเสนอทีจะซื3 อหรื อขายสิ นค้าที เกียวข้องกับ
ข้อเท็จจริ งที เป็ นสาระสําคัญดังกล่าวเพื อประโยชน์ของตนเองหรื อบุ คคลอื น
หรื อ
(๒) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทีเป็ นสาระสําคัญดังกล่าวแก่บุคคลอืน
โดยรู ้หรื อควรจะรู้ วา่ บุคคลนั3นอาจใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวเพือการ
ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายสิ นค้า
ข้อ เท็ จ จริ งที เป็ นสาระสํ า คัญ ตามวรรคหนึ ง หมายความว่ า
ข้อเท็จจริ งที เป็ นสาระสําคัญต่ อการเปลี ยนแปลงราคาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
หรื อราคาสิ นค้าหรื อระดับตัวเลขของตัวแปรหรื อต่อการตัดสิ นใจในการซื3 อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายสิ นค้าของผูล้ งทุน
ข้ อห้ ามบุคคลทีร้ ู ข้อมูล
ภายในจากการเปิ ดเผย
ตามมาตรา 99 ใช้ ข้อมูล
ภายในเพือ ประโยชน์
ของตนเองหรื อผู้อนื

มาตรา ๑๐๐ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดซึ งรู้ ข้ อ เท็ จ จริ งที เป็ น
สาระสํา คัญ อัน เนื องมาจากการเปิ ดเผยตามมาตรา ๙๙ โดยรู ้ ห รื อ ควรรู้ ว่ า
ข้อ เท็ จ จริ ง นั3น ได้รั บ การเปิ ดเผยจากบุ ค คลซึ งมี ฐ านะตามมาตรา ๙๙ และ
ข้อเท็จจริ งนั3นยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชน กระทําการดังต่อไปนี3
(๑) ซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อเสนอทีจะซื3 อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายหรื อเสนอทีจะซื3 อหรื อขายสิ นค้าที เกียวข้องกับ
ข้อเท็จจริ งทีเป็ นสาระสําคัญนั3นเพือประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอืน หรื อ
(๒) เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทีเป็ นสาระสําคัญดังกล่าวแก่บุคคลอืน
โดยรู้ หรื อควรจะรู้ ว่าบุ คคลนั3นอาจใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริ งดังกล่ าวเพื อ
การซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อซื3 อหรื อขายสิ นค้า
หมวด ๗
การกํากับและควบคุม
_______________

อํานาจและหน้ าทีของ
รัฐมนตรีในการกํากับ
และควบคุมตาม
พระราชบัญญัตนิ ี+

มาตรา ๑๐๑ ให้รัฐ มนตรี มีอาํ นาจหน้า ที กํา กับ และควบคุ ม
โดยทัวไป เพือให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน3 ี

อํานาจของรัฐมนตรี
ในการสังให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสํานักงานชีแ+ จง
หรือแสดงความเห็น

มาตรา ๑๐๒ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจสังให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อสํา นักงาน ก.ล.ต. ชี3 แ จงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิ ดเห็ นหรื อทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องที อยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติน3 ีดว้ ยก็ได้

๓๙

หมวด ๘
พนักงานเจ้าหน้าที
_______________
มาตรา ๑๐๓ ในการปฏิ บั ติ ห น้า ที ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้า ที
มีอาํ นาจดังต่อไปนี3
(๑) เข้า ไปในสถานที ของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขาย
ล่ ว งหน้า ศู นย์ซ3ื อขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า สํ า นัก หั กบัญชี สั ญญาซื3 อ ขาย
ล่ ว งหน้ า หรื อสถานที ที รวบรวมหรื อประมวลข้อ มู ล ของบุ ค คลดัง กล่ า ว
ในระหว่างเวลาพระอาทิ ตย์ข3 ึ นจนถึ งพระอาทิ ต ย์ตกหรื อในเวลาทําการของ
สถานที นั3น เพื อตรวจสอบกิ จการ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี3 สิ น ของบุ ค คลดังกล่ า ว
รวมทั3งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานหรื อข้อมูลทีเกียวข้อง
(๒) เข้าไปในธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินในระหว่าง
เวลาพระอาทิ ตย์ข3 ึ นจนถึ งพระอาทิ ต ย์ตกหรื อในเวลาทําการของสถานที นั3น
เพื อทํา การตรวจสอบสมุ ด บัญ ชี เอกสาร หรื อหลัก ฐานที อาจเกี ยวข้อ งกับ
การตรวจสอบหรื อการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๓) ค้นสถานทีใด ๆ ทีมีเหตุควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน3 ี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข3 ึ นจนถึงพระอาทิ ตย์ตกหรื อ
ในเวลาทําการของสถานทีนั3น
(๔) อายัดเอกสารหรื อหลักฐานที เกี ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน3 ี เพื อประโยชน์ในการตรวจสอบหรื อดําเนิ นคดี
ซึ งต้องไม่เกินหนึงร้อยแปดสิ บวัน
(๕) สังให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ศูนย์ซ3ื อขาย
สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้า บุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
หน้ า ที รวบรวมหรื อประมวลข้อ มู ล ของบุ ค คลดัง กล่ า ว รวมทั3ง กรรมการ
พนักงาน ลู กจ้าง และผูส้ อบบัญชี มาให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งหรื อ แสดงสมุ ด บัญชี
เอกสาร ดวงตราหรื อหลักฐานอืนเกียวกับกิจการ การดําเนิ นงาน สิ นทรัพย์ และ
หนี3สินของบุคคลข้างต้น
(๖) สังให้บุคคลใด ๆ ซึ งซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อ
เสนอที จะซื3 อขายสั ญญาซื3 อขายล่วงหน้ากับหรื อผ่านผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าหรื อสมาชิกของศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า มาให้ถอ้ ยคํา
หรื อส่ งหรื อแสดงสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานอืนเกียวกับการซื3 อขายสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้าหรื อการเสนอทีจะซื3 อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า

อํานาจของพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีใ นการ
ปฏิบัตหิ น้ าที

๔๐
(๗) สังให้บุคคลใด ๆ ซึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที
ของพนัก งานเจ้า หน้า ที มาให้ ถ้อ ยคํา หรื อส่ ง หรื อ แสดงสมุ ด บัญ ชี เอกสาร
หลัก ฐาน หรื อ วัตถุ ทีเกี ยวข้องหรื อจําเป็ นแก่ การปฏิ บัติ หน้าที ของพนักงาน
เจ้าหน้าที
เมือได้เข้าไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) หรื อ (๒)
หรื อทําการค้นตาม (๓) แล้ว ถ้ายังดําเนิ นการไม่เสร็ จจะกระทําต่ อไปในเวลา
กลางคืนหรื อนอกเวลาทําการของสถานทีนั3นก็ได้
ในการปฏิบตั ิหน้าทีตาม (๑) หรื อ (๒) พนักงานเจ้าหน้าทีต้อง
ไม่กระทําการอันมีลกั ษณะเป็ นการข่มขู่หรื อเป็ นการค้นตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และในกรณี ตาม (๓) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอนั ควร
เชื อว่าหากเนิ นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวจะถูก
ยักย้าย ซุกซ่ อน ทําลาย หรื อทําให้เปลียนสภาพไปจากเดิม ให้ดาํ เนิ นการค้น ยึด
หรื ออายัดเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้องกับการกระทําความผิดได้โดยไม่ตอ้ ง
มีหมายค้นแต่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย
การค้น และจะเริ มการค้น ในเวลากลางคื น มิ ไ ด้ เว้น แต่ เ ป็ นเวลาทํา การของ
สถานทีนั3น
การใช้อาํ นาจของพนักงานเจ้าหน้าทีตามวรรคหนึ ง จะต้องเป็ น
การกระทําต่ อบุ คคลซึ งเกี ยวข้องโดยตรงกับเรื องที ดํา เนิ นการตรวจสอบ และ
สําหรั บการดําเนิ นการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) หรื อ (๗) ต้องได้รั บ
ความเห็ น ชอบจากสํา นักงาน ก.ล.ต. ก่ อน รวมทั3งต้องกํา หนดระยะเวลา
อันสมควรที จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิ บตั ิ ตามคําสังที สังตาม (๕) (๖)
หรื อ (๗) ได้
การอํานวยความสะดวก
ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที

มาตรา ๑๐๔ ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที ของพนัก งานเจ้า หน้ า ที
ให้บุคคลซึ งเกียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร

การให้ ความช่ วยเหลือ
แก่ หน่ วยงานต่ างประเทศ

มาตรา ๑๐๕ เมื อหน่ วยงานที มี อ าํ นาจหน้า ที ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยสั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า หรื อกฎหมายอื นในทํ า นองเดี ย วกั น ของ
ต่ างประเทศร้ องขอ ให้สํา นักงาน ก.ล.ต. มี อาํ นาจให้ค วามช่ วยเหลื อในการ
รวบรวมหรื อตรวจสอบข้อมูลหรื อพยานหลักฐานที จําเป็ นเพื อใช้ประกอบการ
พิจารณาการกระทําอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรื อ
กฎหมายอืนในทํานองเดียวกันของประเทศผูร้ ้องขอ ทั3งนี3 การให้ความช่วยเหลือ
ในกรณี ดงั กล่าวต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี3
(๑) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั3 นต้ อ งไม่ ข ั ด ต่ อ ประโยชน์
สาธารณชนหรื อการรักษาความลับของประเทศ

๔๑

(๒) การกระทํ า ซึ งเป็ นมู ล กรณี ของความช่ ว ยเหลื อ นั3 น
เข้าลักษณะประเภทความผิดตามพระราชบัญญัติน3 ี
(๓) หน่ วยงานต่างประเทศที ร้องขอความช่วยเหลือตกลงหรื อ
ยินยอมที จะให้ความช่ วยเหลือในทํานองเดี ยวกันเป็ นการตอบแทนหากได้รับ
คําร้องขอจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เพื อประโยชน์ แ ห่ ง มาตรานี3 ให้ นํา ความในมาตรา ๑๐๓
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๖ ในการปฏิบตั ิหน้าที พนักงานเจ้าหน้าทีต้องแสดง
บัตรประจําตัวแก่บุคคลซึ งเกียวข้อง
บัต รประจํา ตัว พนั ก งานเจ้า หน้า ที ให้ เ ป็ นไปตามแบบที
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด

การแสดงบัตรประจําตัว
ในการปฏิบัตหิ น้ าที

มาตรา ๑๐๗ ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ตามพระราชบัญ ญัติ น3 ี
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

พนักงานเจ้ าหน้ าทีเป็ น
เจ้ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๑๐๘ ในกรณี ทีปรากฏหลักฐานว่า บุ ค คลใดกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น3 ี ที มี ล ัก ษณะอัน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
แก่ ประโยชน์ประชาชน และสํานักงาน ก.ล.ต. มีเหตุอนั ควรเชื อว่าผูก้ ระทํา
ความผิดจะยักย้ายหรื อจําหน่ ายทรัพ ย์สินของตน หรื อที ตนครอบครองอยู่ ให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํ นาจสังยึด
หรื ออายัดทรัพย์สินของบุคคลนั3นหรื อที บุคคลนั3นครอบครองอยูห่ รื อทรัพย์สิน
ทีมีหลักฐานอันควรเชือได้วา่ เป็ นของบุคคลนั3นได้ แต่จะยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้เกิ นหนึ งร้อยแปดสิ บวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ทีมีการฟ้ องคดีต่อศาล
ให้คาํ สังยึ ดหรื ออายัด ดังกล่า วยังคงมี ผลต่ อไปจนกว่าศาลจะสังเป็ นอย่างอื น
และในกรณี มี เ หตุ จ ํา เป็ นไม่ ส ามารถฟ้ องคดี ไ ด้ภ ายในหนึ งร้ อยแปดสิ บ วัน
ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ร้องขอต่อศาลทีมีเขตอํานาจเพือขอขยายระยะเวลาออกไป
อีกได้ แต่จะขอขยายระยะเวลาอีกเกินหนึงร้อยแปดสิ บวันไม่ได้
วิธีการยึ ด และอายัด ทรั พ ย์สิ นตามวรรคหนึ ง ให้ปฏิบ ัติต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม และให้พนักงานเจ้าหน้าที
ซึ งได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผูด้ าํ เนินการ
การยึ ด หรื ออายัด ทรั พ ย์ สิ นตามวรรคหนึ ง ให้ ค ํา นึ ง ถึ ง
จํานวนเงินที จําเป็ นสําหรับการดํารงชี พและเลี3ยงดูครอบครัวของบุคคลที ถูกยึด
หรื ออายัดทรัพย์สินด้วย

อํานาจสังยึดหรืออายัด
ทรัพย์ สิน

๔๒

การขายทอดตลาด
ทรัพย์สินทียดึ หรือ
อายัดไว้

มาตรา ๑๐๙ ในกรณี ทรั พย์ สิ นที ยึ ด หรื ออายั ด ไว้ ต าม
มาตรา ๑๐๘ เป็ นของเสี ย ง่าย หรื อค่ าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะสู งเกิ นส่ วนกับ
ค่ า แห่ งทรั พ ย์สิ น นั3 น หรื อ ค่ า แห่ งทรั พ ย์สิ น นั3น จะลดน้อยลงหากเก็บ ไว้น าน
สํา นักงาน ก.ล.ต. หรื อพนักงานเจ้า หน้า ที ซึ งได้รั บ มอบหมายจากสํา นักงาน
ก.ล.ต. จะดําเนิ นการขายทอดตลาดหรื อจัดการตามควรแก่ กรณี ตามวิธีการที
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดก็ได้ ทั3งนี3 ต้องแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวทราบ
เพือเข้าสู ้ราคาด้วย
เงิ นที ได้จากการขายทอดตลาดหรื อการจัดการทรั พ ย์สิ นตาม
วรรคหนึ ง เมื อหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเก็ บ รั ก ษา การจํ า หน่ า ย และค่ า ภาระ
ทีเกียวข้อง เหลือเงินจํานวนสุ ทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั3นไว้แทน

อํานาจสังห้ ามบุคคล
ออกนอกราชอาณาจักร

มาตรา ๑๑๐ ในกรณี ที ปรากฏหลักฐานว่ า บุ ค คลใดกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น3 ี ที มี ล ักษณะอัน อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ประโยชน์ประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. มีเหตุอนั ควรเชือว่าบุ คคลดังกล่าวจะ
หลบหนี ออกนอกราชอาณาจักร ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอต่อศาลเพื อมีคาํ สัง
ห้ า มมิ ใ ห้ บุ คคลนั3 นออกนอกราชอาณาจั ก รได้ และในกรณี ฉุ ก เฉิ นที มี
ความจํา เป็ นรี บ ด่ ว น ให้ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. มี ค ําสั งห้ ามมิ ใ ห้บุค คลนั3 น
ออกนอกราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวได้เป็ นเวลาไม่เกินสิ บห้าวัน
หมวด ๙
บทกําหนดโทษและอายุความ
_______________
ส่ วนที ๑
โทษทางปกครอง
_______________

ประเภทของโทษ
ทางปกครอง

มาตรา ๑๑๑ โทษทางปกครอง มีดงั ต่อไปนี3
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตําหนิโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
(๓) ปรับทางปกครอง
(๔) จํากัดการประกอบการ
(๕) พักการประกอบการทีได้รับใบอนุญาต ที ได้จดทะเบียน หรื อ
ทีได้รับความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาทีกําหนด
(๖) เพิกถอนใบอนุญาต การจดทะเบียน หรื อการให้ความเห็นชอบ

๔๓

มาตรา ๑๑๒ บุคคลดังต่อไปนี3มีอาํ นาจลงโทษทางปกครอง
(๑) สํา นักงาน ก.ล.ต. สํา หรั บ โทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ (๑) หรื อ (๒)
(๒) คณะกรรมการพิ จารณาโทษทางปกครอง สําหรั บโทษ
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรั บโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖)
ในการสั งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ผูม้ ี อ ํา นาจ
ลงโทษจะลงโทษอย่างใดอย่า งหนึ งหรื อหลายอย่างก็ไ ด้ และมีอาํ นาจสังให้
ผูถ้ กู ลงโทษกระทําการหรื องดเว้นกระทําการเพือแก้ไขหรื อป้ องกันมิให้เกิดการ
ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญญัติ หลัก เกณฑ์ คํา สั ง หรื อเงื อนไขที
กําหนดตามพระราชบัญญัติน3 ีซ3 าํ อีกได้

บุคคลผู้มีอาํ นาจลงโทษ
ทางปกครอง

มาตรา ๑๑๓ ในการลงโทษปรับทางปกครองจํานวนค่าปรั บ
ทางปกครองต้องไม่เกินสองล้านบาทในแต่ละกรรม
กรณี ผถู ้ ูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ งไม่ยอมชําระ
ค่ า ปรั บ ทางปกครอง ให้ นํ า บทบั ญ ญัติ เ กี ยวกั บ การบั ง คั บ ทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม

จํานวนค่ าปรับทาง
ปกครองและมาตรการ
บังคับกรณีไม่ ชําระ
ค่ าปรับทางปกครอง

มาตรา ๑๑๔ ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์หรื อคําสังหรื อเงื อนไขที กําหนดตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๘ หรื อมาตรา ๑๙ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ ง
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๘ หรื อมาตรา ๔๖ วรรคหนึ ง ต้ อ งรั บ โทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑

โทษทางปกครองของ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๑๑๕ ศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์หรื อคําสังหรื อเงื อนไขที กําหนดตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ หรื อมาตรา ๗๓ หรื อ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ ง หรื อมาตรา ๒๒ ซึ งมาตรา ๗๔
ให้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ หรื อมาตรา ๗๑
ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑

โทษทางปกครองของ
ศูนย์ ซือ+ ขายสัญญา
ซือ ขายล่วงหน้ า

๔๔

โทษทางปกครองของ
สํานักหักบัญชีสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๑๑๖ สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ห รื อคํา สั งหรื อเงื อนไขตามมาตรา ๑๐ หรื อ
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หรื อ มาตรา ๗๓ ซึ งมาตรา ๘๙ ให้ นํา มาใช้บ ัง คับ
โดยอนุโลม หรื อมาตรา ๗๖ หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ ง
มาตรา ๒๒ หรื อมาตรา ๖๓ ซึ งมาตรา ๘๙ ให้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมหรื อ
มาตรา ๔๖ วรรคหนึ ง ซึ งมาตรา ๘๘ ให้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม มาตรา ๗๙
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรื อมาตรา ๘๕ ต้ อ งรั บ โทษทางปกครองตาม
มาตรา ๑๑๑

โทษทางปกครองของ
สมาคมกํากับผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า

มาตรา ๑๑๗ สมาคมกํา กับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สัญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๑ ซึ งมาตรา ๙๑ ให้นาํ มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๓ ซึ งมาตรา
๙๑ ให้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑

โทษทางปกครองของ
ผู้ไม่ ชําระค่าธรรมเนียม
หรือชําระไม่ ครบถ้ วน

มาตรา ๑๑๘ ผู ้ ใ ดไม่ ช ํ า ระค่ าธร รมเนี ยมหรื อ ชํ า ร ะ
ค่ า ธรรมเนี ย มไม่ ค รบถ้ว นตามที กํา หนดในมาตรา ๙ (๒) ต้อ งรั บ โทษ
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑

โทษทางปกครองของ
ผู้บริหารของนิตบิ ุคคล
ทีก ระทําความผิด

มาตรา ๑๑๙ ในกรณี ที ผูก้ ระทํา ความผิ ด ตามมาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรื อมาตรา ๑๑๗ เป็ นนิ ติบุคคล กรรมการ ผูจ้ ัดการ
หรื อบุ ค คลซึ งรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั3 น ต้อ งรั บ โทษ
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั3น

อํานาจในการพิจารณา
เบือ+ งต้ นในการลงโทษ
ทางปกครอง

มาตรา ๑๒๐ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผูร้ วบรวมข้อเท็จจริ ง
เกี ยวกับการกระทํา ความผิ ด ที มี โ ทษทางปกครอง และให้มี อาํ นาจพิ จารณา
ในเบื3องต้นเพือดําเนินการดังต่อไปนี3
(๑) ในกรณี ที เห็ น ว่ า ประเภทของโทษทางปกครองที
ผูถ้ ูกกล่าวหาควรจะได้รั บอยู่ในอํา นาจของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้สํานักงาน
ก.ล.ต. เป็ นผูพ้ ิจารณาโทษในเรื องนั3น
(๒) ในกรณี ที เห็ น ว่ า ประเภทของโทษทางปกครองที
ผู ้ถู ก กล่ า วหาควรจะได้รั บ อยู่ ใ นอํา นาจของคณะกรรมการพิ จ ารณาโทษ
ทางปกครองหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื องดังกล่าว
ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาโทษทางปกครองหรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี เป็ นผูพ้ ิจารณาโทษในเรื องนั3น

๔๕
มาตรา ๑๒๑ ในการสังลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑
ผูม้ ี อาํ นาจสังลงโทษต้องคํานึ งถึงพฤติ การณ์ แ ห่ งการกระทํา ความเสี ย หายที
เกิ ดจากการกระทํานั3น ตลอดจนความหนักเบาของโทษทีจะใช้กบั ผูถ้ ูกลงโทษ
ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

ข้ อพิจารณาในการสัง
ลงโทษทางปกครอง

มาตรา ๑๒๒ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง การพิ จารณาและการมีคาํ สังลงโทษทางปกครอง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การพิจารณาและการมี
คําสังลงโทษทางปกครอง

มาตรา ๑๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิ จารณาโทษทางปกครอง
คณะหนึ งหรื อหลายคณะ โดยในแต่ ล ะคณะให้ ป ระกอบด้ว ยบุ ค คลซึ ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั3งจํานวนไม่เกินห้าคน
คุ ณ สมบัติ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั3ง กรรมการตามวรรคหนึ ง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

คณะกรรมการพิจารณา
โทษทางปกครอง

มาตรา ๑๒๔ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า
ศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า สํ า นั ก หั กบัญ ชี สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้า
สมาคมกํา กับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้า มี สิ ท ธิ อุท ธรณ์ ค ํา สั ง
ลงโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิ บห้าวันนับแต่ วนั ที ได้รับแจ้งคําสังดังกล่า ว
ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ งไม่เป็ นเหตุให้ทุเลาการปฏิ บตั ิ ตาม
คําสังลงโทษทางปกครองของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการพิจารณา
โทษทางปกครอง

การอุทธรณ์คาํ สังลงโทษ
ทางปกครอง

ส่ วนที ๒
โทษอาญา
_______________
มาตรา ๑๒๕ ผู ้ใ ดประกอบกิ จ การในลัก ษณะเป็ นการ
ประกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตหรื อไม่ ไ ด้
จดทะเบี ยนตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิ น
สามแสนบาท หรื อ ทั3ง จํา ทั3งปรั บ และปรั บ อี ก ไม่ เ กิ น วัน ละหนึ งหมื นบาท
ตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า โดยไม่ ได้ รับ
อนุญาต หรือไม่ ได้
จดทะเบียน

๔๖

โทษอาญาของ
ผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ทีฝ ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติ
ตามเงือ นไขในการเลิก
ประกอบธุรกิจสัญญา
ซือ ขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๑๒๖ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ใดที
ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื อนไขที กําหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ ไม่ เกิ น
หนึ งแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น
กรณี ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ตามวรรคหนึ ง
เป็ นบุ ค คลธรรมดาต้ อ งระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ งปี หรื อปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ งแสนบาท หรื อทั3ง จํา ทั3ง ปรั บ และปรั บ อี ก ไม่ เ กิ น วัน ละหนึ งหมื นบาท
ตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของศูนย์
ซือ+ ขายสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ าทีฝ ่ าฝื นหรือ
ไม่ ปฏิบัตติ ามเงือ นไข
ในการเลิกศูนย์ ซือ+ ขายฯ

มาตรา ๑๒๗ ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื อนไขที กํา หนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ซึ งมาตรา ๗๔ ให้ นํา มา
ใช้บ ังคับ โดยอนุ โ ลม ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ นหนึ งแสนบาท และปรั บอี ก
ไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของสํานัก
หักบัญชีสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ า ที'ฝ่าฝื นหรือ
ไม่ ปฏิบัตติ ามเงือ' นไขใน
การเลิกสํานักหักบัญชี

มาตรา ๑๒๘ สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ใด
ไม่ ปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขที กํา หนดไว้ต ามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ซึ งมาตรา ๘๙
ให้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ นหนึ งแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า ทีไ ม่ จัดทําบัญชี
และส่ งงบการเงิน

มาตรา ๑๒๙ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ป ฏิ บัติ ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรั บไม่ เกิ น
สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของศูนย์
ซือ+ ขายฯ ทีไม่ จดั ทํา
บัญชีและส่ งงบการเงิน

มาตรา ๑๓๐ ศู น ย์ซ3ื อ ขายสัญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซึ งมาตรา ๗๔ ให้นาํ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของสํานัก
หักบัญชีสัญญาซือขาย
ล่ วงหน้ า ทีไ ม่ จัดทําบัญชี
และส่ งงบการเงิน

มาตรา ๑๓๑ สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ซึ งมาตรา ๘๙ ให้นาํ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของ
ผู้ประกอบการเป็ นศูนย์
ซือ ขายสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ าโดยไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาต หรือไม่ ได้ จด

มาตรา ๑๓๒ ผูใ้ ดประกอบกิจการในลักษณะเป็ นศูนย์ซ3ื อขาย
สัญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า โดยไม่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ไม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นตาม
มาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นสามแสนบาท
หรื อทั3งจําทั3งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

๔๘
ทะเบียน

๔๗
มาตรา ๑๓๓ ศู น ย์ซ3ื อขายสัญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ใดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บัติตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ นสามแสนบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของศูนย์ซือขาย
สัญญาซือขายล่ วงหน้ าที'
ไม่ ได้ ขอความเห็นชอบ
แบบและข้ อความในสัญญา
ซือขายล่ วงหน้ า

มาต รา ๑๓ ๔ ผู ้ ใ ด ป ระ กอบ กิ จ ก ารใ นลั ก ษ ณะ เป็ น
สํ า นั ก หั ก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า โดยไม่ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อไม่ ไ ด้
จดทะเบี ยนตามมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรื อ ทั3ง จํา ทั3งปรั บ และปรั บ อี ก ไม่ เ กิ น วัน ละหนึ งหมื นบาท
ตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของ
ผู้ประกอบการเป็ นสํานัก
หักบัญชีสัญญาซือ ขาย
ล่ วงหน้ า โดยไม่ ได้ รับ
ใบอนุญาต หรือไม่ ได้ จด
ทะเบียน

มาตรา ๑๓๕ ในกรณี ผู ้ก ระทํา ความผิ ด ตามมาตรา ๑๒๖
มาตรา๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓
หรื อมาตรา ๑๓๘ เป็ นนิ ติบุคคล กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุ คคลซึ งรั บผิดชอบ
ในการดําเนิ นงานของนิ ติบุคคลนั3น ต้องรั บโทษจําคุ กไม่เกิ นหนึ งปี หรื อปรั บ
ตามที บัญญัติไว้สาํ หรับความผิดนั3น ๆ หรื อทั3งจําทั3งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้มีส่วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั3น

โทษผู้บริหารของนิตบิ ุคคล
ทีฝ ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตนิ ี+

มาตรา ๑๓๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕
มาตรา ๙๖ หรื อมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นห้าปี หรื อปรั บไม่เกิ น
หนึ งล้านบาท หรื อไม่เกิ นสองเท่ าของผลประโยชน์ทีบุ คคลนั3น ๆ ได้รับหรื อ
พึ งได้รั บ เพราะกระทํา การฝ่ าฝื นดัง กล่ า วแล้ว แต่ จ ํา นวนใดจะสู ง กว่ า หรื อ
ทั3งจําทั3งปรับ
ผู ้ใดก่ อ ให้ ผู ้อื นกระทํา ความผิ ด ตามมาตรา ๙๒ ไม่ ว่ า ด้ว ย
การใช้ บัง คับ ขู่ เ ข็ ญ จ้า ง วาน หรื อยุ ย งส่ ง เสริ ม หรื อด้ ว ยวิ ธี อื นใด ต้อ ง
ระวางโทษตามทีกําหนดไว้ในวรรคหนึง

โทษอาญาของผู้กระทําการ
อันไม่ เป็ นธรรมทีม ี
ผลกระทบต่ อราคาสัญญา
ซื+อขายล่ วงหน้ า

มาตรา ๑๓๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๙ หรื อ มาตรา ๑๐๐ ต้อ ง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ งล้านบาท หรื อไม่เกินสองเท่า
ของผลประโยชน์ ที บุ ค คลนั3 น ๆ ได้รั บ หรื อพึ ง ได้รั บ เพราะกระทํ า การ
ฝ่ าฝื นดังกล่าว แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้กระทําการ
อันไม่ เป็ นธรรมเกีย วกับ
การใช้ ข้อมูลภายใน

มาตรา ๑๓๘ ผู ้ใ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามคํา สั งลงโทษ
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑๑ (๔) หรื อ (๕) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี
หรื อปรั บไม่เ กิ นหนึ งแสนบาท หรื อทั3งจํา ทั3งปรั บ และปรั บอี กไม่ เ กิ นวัน ละ
หนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

โทษอาญาของผู้ฝ่าฝื น
หรือไม่ ปฏิบัตติ ามคําสั'ง
ลงโทษทางปกครองตาม
มาตรา 111(4) หรือ (5)

๔๘

โทษอาญาของ
ผู้ไม่ ปฏิบัตติ ามคําสั'ง
หรือไม่ อาํ นวย
ความสะดวกแก่
พนักงานเจ้ าหน้ าที'

มาตรา ๑๓๙ ผู ้ใ ดขัด ขวางหรื อไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามคํา สั งหรื อ
ไม่อาํ นวยความสะดวกแก่ พนักงานเจ้าหน้าที ซึ งปฏิ บตั ิหน้าที ตามมาตรา ๑๐๓
ต้อ งระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ งปี หรื อปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ งแสนบาท หรื อ
ทั3งจําทั3งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ ง เป็ นการใช้กาํ ลังประทุษร้ายหรื อ
ขู่เข็ญว่าจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้ทาํ ลาย
หรือทําให้ เสียหาย
ซึ'งตราหรือเครื'องหมาย
ซึ'งพนักงานเจ้ าหน้ าที'
ได้ ทาํ ขึน

มาตรา ๑๔๐ ผูใ้ ดถอดถอน ทําให้เสี ยหาย ทําลาย หรื อทําให้
ไร้ ป ระโยชน์ ซึ งตราหรื อเครื องหมายซึ งพนักงานเจ้า หน้า ที ได้ป ระทับ หรื อ
หมายไว้ที สิ งใด ๆ ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที ตามมาตรา ๑๐๓ เพื อเป็ นหลักฐาน
ในการยึด อายัด หรื อรักษาสิ งนั3น ๆ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับ
ไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้ทที' ําให้
เสียหายแก่ ทรัพย์ สิน
หรือเอกสารอัน
พนักงานเจ้ าหน้ าที'ได้
ยึด อายัด รักษาไว้ หรือ
สั'งให้ ส่ง

มาตรา ๑๔๑ ผูใ้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย ซ่ อนเร้ น เอาไปเสี ย
หรื อทําให้สูญหายหรื อไร้ประโยชน์ซึงทรัพย์สินหรื อเอกสารใด ๆ อันพนักงาน
เจ้า หน้า ที ได้ยึ ด อายัด รั ก ษาไว้ หรื อสั งให้ส่ ง เพื อเป็ นพยานหลัก ฐานตาม
มาตรา ๑๐๓ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที จะรักษาทรัพ ย์สินหรื อเอกสารนั3นไว้เอง
หรื อสังให้ผูน้ 3 ันหรื อผูอ้ ื นส่ งหรื อรั กษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจํา คุ กไม่เ กิ น
สามปี หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้ให้
ถ้ อยคําอันเป็ นเท็จต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที'

มาตรา ๑๔๒ ผูใ้ ดให้ถอ้ ยคําอันเป็ นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที
ซึ งความเท็ จ นั3 น เป็ นข้อ สํ า คัญ ในการตรวจสอบหรื อการดํา เนิ น การตาม
พระราชบั ญ ญัติ น3 ี ต้อ งระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
ห้าหมืนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้สอบ
บัญชีทเี' กีย' วกับการสอบ
บัญชี

มาตรา ๑๔๓ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ผู ้ ใ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ หรื อ
มาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นหนึ งปี หรื อปรั บไม่เกินหนึ งแสนบาท
หรื อทั3งจําทั3งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ งหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น

คํานิยามของ “ลูกค้ า”
ในมาตรา 144 มาตรา
146 มาตรา 147 และ
มาตรา 148

มาตรา ๑๔๔ คําว่า “ลูกค้า ” ในมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖
มาตรา ๑๔๗ และมาตรา ๑๔๘ ให้หมายความดังต่อไปนี3
(๑) กรณี ทีนิ ติบุคคลตามมาตราดังกล่าวเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
สั ญญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า ให้หมายความถึ งลู ก ค้า ซึ งได้รั บ บริ ก ารด้า นสั ญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้าจากผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า

๔๙
(๒) กรณี ทีนิ ติบุคคลตามมาตราดังกล่าวเป็ นนิ ติบุคคลที ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าประเภทผูจ้ ัดการเงิ น ทุ น
สัญญาซื3 อขายล่ วงหน้า ซึ งรั บ จัด การเงิ น ทุ น ให้ กบั กองทุ น รวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้หมายความรวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์
ทีจัดตั3งและจัดการกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
(๓) กรณี ทีนิ ติบุคคลตามมาตราดังกล่าวเป็ นสํานักหักบัญชี
สัญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ให้ หมายความถึ งสมาชิ กของสํา นักหัก บัญ ชี สัญ ญา
ซื3 อขายล่วงหน้าทีได้รับบริ การด้านการชําระหนี3ตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
มาตรา ๑๔๕ กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทน หรื อบุคคล
ซึ งได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
หรื อสํา นักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่ ว งหน้า ใด กระทํา การอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี3
(๑) โดยทุจริ ต หลอกลวงลูกค้าของนิ ติบุคคลนั3นด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งที ควรบอกให้แจ้งเกี ยวกับกิจการที
นิ ติบุคคลนั3นมีหน้าทีกระทําการเพือประโยชน์ของลูกค้าของนิ ติบุคคลนั3น และ
การกระทําดังกล่าวทําให้ได้ไ ปซึ งทรั พย์สินของลูกค้าของนิ ติบุคคลนั3น หรื อ
ทําให้ลูกค้าของนิติบุคคลนั3น ทํา ถอน หรื อทําลายเอกสารสิ ทธิ หรื อ
(๒) ครอบครองทรั พ ย์สิ น ของลู ก ค้า ของนิ ติ บุ ค คลนั3 น
ซึ งนิ ติบุค คลนั3นได้รับไว้เนื องจากการประกอบกิ จการตามพระราชบัญญัติ น3 ี
เบียดบังเอาทรัพย์สินนั3นเป็ นของตนหรื อบุคคลทีสามโดยทุจริ ต หรื อ
(๓) กระทําการหรื อไม่ กระทําการโดยอาศัยโอกาสที ตนมี
ตําแหน่งหน้าทีดังกล่าวโดยทุจริ ต อันเป็ นการเสี ยหายแก่ลูกค้าของนิ ติบุคคลนั3น
หรื อ
(๔) กระทําการผิดหน้าที ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริ ต
จนเป็ นเหตุ ให้เกิ ด ความเสี ยหายแก่ ประโยชน์ในลักษณะที เป็ นทรั พย์สิ นของ
ลูกค้าของนิติบุคคลนั3น
ต้อ งระวางโทษจํา คุ กไม่ เ กิ น ห้า ปี หรื อปรั บ ไม่ เกิ นหนึ งล้านบาท หรื อทั3ง จํา
ทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้บริหาร
พนักงาน หรือตัวแทน
ของผู้ประกอบธุรกิจฯ
หรือสํานักหักบัญชีฯ ที'
ฉ้ อโกง ยักยอก อาศัย
ตําแหน่ งโดยทุจริ ต หรือ
ทําผิดหน้ าที'

มาตรา ๑๔๖ ในกรณี ทีผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
ประเภทที ปรึ กษาสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าซึ งเป็ นบุคคลธรรมดา กระทําการตาม
มาตรา ๑๔๕ (๑) (๓) หรื อ (๔) ต่อลูกค้าของตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ น
ห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึงล้านบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของที'ปรึกษา
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ซึ'งเป็ นบุคคลธรรมดาที'
ฉ้ อโกง อาศัยตําแหน่ ง
โดยทุจริตหรือทําผิด
หน้ าที'

๕๐

โทษอาญาของผู้บริหาร
พนักงาน หรือตัวแทน
ของผู้ประกอบธุรกิจฯ
ทีท' ําให้ ทรัพย์สินของ
นิตบิ ุคคลเสี ยหาย

มาตรา ๑๔๗ กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทน หรื อบุคคล
ซึ งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
หรื อสํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใด เอาไปเสี ย ทําให้เสี ยหาย ทําลาย
ทําให้เสื อมค่า หรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซึงทรัพย์สินทีนิ ติบุคคลนั3นมีหน้าทีดูแล
หรื อที อยู่ ใ นความครอบครองของนิ ติ บุ ค คลนั3 น ถ้า ได้ก ระทํา เพื อให้ เ กิ ด
ความเสี ยหายแก่ลูกค้าของนิ ติบุคคลนั3น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นห้าปี หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ งล้านบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้บริหาร
พนักงาน หรือตัวแทน
ของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
หรือสํานักหักบัญชี
สัญญาซือขายล่ วงหน้ า
ทีก' ระทําหรือยินยอมให้
กระทําผิดเกี'ยวกับบัญชี
หรือเอกสารเพือ' ลวงให้
ลูกค้ าขาดประโยชน์
อันควรได้

มาตรา ๑๔๘ กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทน หรื อบุคคล
ซึ งได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า
หรื อสํานักหักบัญชีสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใด กระทําหรื อยินยอมให้กระทําการ
ดังต่อไปนี3 เพือลวงให้ลกู ค้าของนิติบุคคลนั3นขาดประโยชน์อนั ควรได้
(๑) ทํา ให้ เ สี ย หาย ทํา ลาย เปลี ยนแปลง ตัด ทอน หรื อ
ปลอมบัญชี หรื อเอกสารของนิ ติ บุค คลนั3น หรื อที นิ ติ บุค คลนั3นจัด ทํา ขึ3 นตาม
หน้าทีในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน3 ี หรื อ
(๒) ลงข้อความเท็จหรื อไม่ลงข้อความสําคัญในบัญชี หรื อ
เอกสารของนิ ติ บุ ค คลนั3 น หรื อที นิ ติ บุ ค คลนั3 น จัด ทํา ขึ3 น ตามหน้า ที ในการ
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติน3 ี หรื อ
(๓) ทํา บัญชี ไ ม่ ครบถ้ว น ไม่ ถูกต้อ ง ไม่ เ ป็ นปั จจุ บัน หรื อ
ไม่ตรงต่อความเป็ นจริ ง
ต้องระวางโทษจํา คุ ก ไม่เ กิ น ห้า ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ นหนึ งล้านบาท หรื อทั3งจํา
ทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้ใช้ ให้
บุคคลอืน' กระทําผิด

มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ ดก่อให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทน
ผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลซึ งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า หรื อสํ า นัก หั ก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อขายล่ วงหน้า กระทํา
ความผิดตามที บัญญัติในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗
หรื อมาตรา ๑๔๘ ไม่วา่ ด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรื อยุยงส่ งเสริ ม หรื อ
ด้วยวิธีอืนใด ต้องระวางโทษดังทีบัญญัติไว้ในมาตรานั3น ๆ

โทษอาญาของ
ผู้สนับสนุนให้ กระทํา
ความผิด

มาตรา ๑๕๐ ผู ้ใ ดกระทํา ด้ว ยประการใด ๆ อัน เป็ นการ
ช่ วยเหลือหรื อให้ความสะดวกในการที กรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน ตัวแทน
ผูส้ อบบัญชีหรื อบุคคลซึ งได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จ
สัญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้า หรื อสํ า นัก หั ก บัญ ชี สั ญ ญาซื3 อขายล่ วงหน้า กระทํา
ความผิดตามที บัญญัติในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗
หรื อมาตรา ๑๔๘ ไม่ ว่ า ก่ อนหรื อขณะกระทําความผิ ด ต้องระวางโทษดังที

๕๓
บัญญัติไว้

๕๑

ในมาตรานั3 น ๆ แต่ ถ ้ า ผู ้ ก ระทํ า ความผิ ด มิ ไ ด้ รู้ ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ หรื อ
ให้ความสะดวกนั3น ผูน้ 3 นั ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที บัญญัติไว้ใน
มาตรานั3น ๆ
มาตรา ๑๕๑ ในการสอบบัญชี ข องผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสั ญญา
ซื3 อขายล่ ว งหน้ า หรื อสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี สั ญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า ไม่ ว่ า การ
สอบบัญชี น3 ันจะกระทํา ในฐานะเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องนิ ติบุคคลดังกล่า ว หรื อ
ในฐานะอืนซึ งนิ ติบุคคลดังกล่าวยินยอมให้สอบบัญชี ก็ตาม ถ้าผูส้ อบบัญชี พบ
พฤติ การณ์ อนั ควรสงสัย ว่า กรรมการ ผูจ้ ัดการ พนักงาน ตัวแทน หรื อบุ คคล
ซึ งได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานให้แก่นิติบุคคลดังกล่าวได้กระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ หรื อมาตรา ๑๔๘ ให้ผูส้ อบบัญชี แ จ้งข้อเท็ จจริ ง
เกียวกับพฤติการณ์การกระทําความผิดทีพบให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผู ้ส อบบัญ ชี ผู ้ใ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ ง ต้อ ง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ

โทษอาญาของผู้สอบ
บัญชีทไี' ม่ แจ้ งพฤติการณ์
การกระทําความผิดทีพ' บ

มาตรา ๑๕๒ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. มีอาํ นาจจ่ายเงิ นสิ นบน
ไม่เกิ นร้อยละสามสิ บของเงินค่าปรับที ผูก้ ระทําความผิดได้ชาํ ระต่อศาลให้แก่
ผูแ้ จ้งข้อมูลเกียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๙
และมาตรา ๑๐๐ ทั3 งนี3 ตามความสํ า คั ญ ของข้ อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
คําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ถือเป็ นทีสุ ด

เงินสินบน

มาตรา ๑๕๓ ผู้ใ ดล่ ว งรู ้ กิจ การของบุ ค คลใดเนื องจากการ
ปฏิบตั ิตามอํานาจหน้าทีทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน3 ี หรื อล่วงรู้ขอ้ มูลใดจาก
การเปิ ดเผยของบุคคลทีมีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติน3 ี อันเป็ นกิจการหรื อข้อมูล
ที เป็ นความลับ ของทางราชการ หรื อตามปกติ วิสัย จะพึ งสงวนไว้ไ ม่เปิ ดเผย
ถ้าผูน้ 3 นั นําไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ งปี หรื อปรับ
ไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ
ความในวรรคหนึ ง มิให้นาํ มาใช้บงั คับแก่การเปิ ดเผยในกรณี
ดังต่อไปนี3
(๑) การเปิ ดเผยตามอํานาจหรื อหน้าที
(๒) การเปิ ดเผยเพื อประโยชน์ แ ก่ การสอบสวนหรื อ การ
พิจารณาคดี

โทษอาญาของผู้เปิ ดเผย
กิจการที'ล่วงรู้มาจากการ
ปฏิบัตติ ามอํานาจหน้ าที'
และข้ อยกเว้ น

๕๒
(๓)
การเปิ ดเผยเกี ยวกั บ การกระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติน3 ี
(๔) การเปิ ดเผยเพื อประโยชน์ ใ นการแก้ไ ขฐานะหรื อ
การดําเนินงานของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื3อขายล่วงหน้า
(๕) การเปิ ดเผยแก่ผสู้ อบบัญชี ของบุคคลซึ งได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุ รกิจสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ศูนย์ซ3ื อขายสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า หรื อ
สํานักหักบัญชีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้า
(๖) การเปิ ดเผยแก่ทางการหรื อหน่ วยงานทั3งในประเทศและ
ต่างประเทศที ทําหน้าที กํากับดูแลสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า สิ นค้า ตัวแปร หรื อ
สถาบันการเงิน
(๗) การเปิ ดเผยแก่ ศู น ย์ซ3ื อ ขายสั ญ ญาซื3 อ ขายล่ ว งหน้ า
สํานักหักบัญชี สัญญาซื3 อขายล่ว งหน้า สมาคมกํากับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จสัญญา
ซื3 อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรั พย์ ศูนย์ซ3ื อขายหลักทรั พย์ หรื อสํานักหักบัญชี
หลักทรัพย์ ทั3งในประเทศและต่างประเทศที ทําหน้าที กํากับดูแลสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า สิ นค้า หรื อตัวแปร
(๘) การเปิ ดเผยเมื อได้รั บความยิน ยอมจากบุ คคลดังกล่ า ว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ส่ วนที ๓
อายุความและคณะกรรมการเปรี ยบเทียบความผิด
_______________
อายุความของความผิดที'
มีโทษทางปกครองหรือ
ทีม' ีโทษปรับสถานเดียว

มาตรา ๑๕๔ ความผิดตามหมวดนี3 ทีมีโทษทางปกครองหรื อ
ที มีโทษปรับสถานเดี ยว หากมิได้มีการลงโทษทางปกครอง หรื อ มิได้ฟ้องคดี
ต่อศาล หรื อมิได้มีการเปรี ยบเทียบโดยคณะกรรมการเปรี ยบเทียบความผิดตาม
มาตรา ๑๕๕ ภายในหนึงปี นับแต่วนั ที พนักงานเจ้าหน้าทีวินิจฉัยว่ามีการกระทํา
ความผิด หรื อภายในห้าปี นับแต่วนั ทีมีการกระทําความผิด เป็ นอันขาดอายุความ

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบและ
ความผิดทีเ' ปรียบเทียบ
ได้

มาตรา ๑๕๕ ความผิดตามมาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา
๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๕ มาตรา
๑๓๘ มาตรา ๑๓๙ วรรคหนึ ง มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๕๑
วรรคสอง ซึ งไม่มีผลเสี ยหายร้ายแรงต่อลูกค้า ประชาชน ตลาดสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้า หรื อระบบการเงินของประเทศ ให้คณะกรรมการเปรี ยบเทียบความผิด
ซึ งรัฐมนตรี แต่งตั3งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอาํ นาจ
เปรี ยบเทียบได้ ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

๕๓
เมือคณะกรรมการเปรี ยบเที ยบความผิดได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบ
กรณี ใด และผูต้ ้องหาได้ช ําระค่ าปรับ ตามคําเปรี ยบเที ย บภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการเปรี ยบเที ยบความผิดกําหนดแล้ว ให้สิทธิ นาํ คดี อาญามาฟ้ องใน
กรณี แห่งความผิดนั3นเป็ นอันระงับไป
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
_______________
มาตรา ๑๕๖ ให้ บุ ค คลซึ งประกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าอยู่ก่อ นหรื อในวันที พระราชบัญญัติ น3 ี มีผลใช้บ ังคับ ยืนขออนุ ญาต
หรื อขอจดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญัติ น3 ี ภายในหกสิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ที
พระราชบัญญัติ น3 ี มีผลใช้บังคับ และเมื อได้ยื นขออนุ ญาตหรื อขอจดทะเบี ย น
แล้ว ให้บุคคลนั3นประกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าต่ อไปได้จนกว่าจะมี
คําสังไม่อนุญาตหรื อไม่รับจดทะเบียน
ในการประกอบธุ ร กิ จสัญญาซื3 อขายล่ วงหน้าตามวรรคหนึ ง
ผูย้ ืนคําขอต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติทีกําหนดไว้สาํ หรับธุรกิจนั3น ๆ โดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คื อ เนื$ องจากตลาดการเงิ นของประเทศไทย
เชื$ อ มโยงกับตลาดการเงิ น ของโลก ความผัน ผวนในอัต ราแลกเปลี$ ย นเงิ น อัต ราดอกเบี ย หรื อ ดัช นี ก ลุ่ ม
หลักทรัพย์ในตลาดการเงิน ของโลกซึ$ งเกิ ดอยู่เสมออาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อการลงทุนของประเทศไทย
และทําให้ผปู้ ระกอบการหรื อผูล้ งทุนเผชิ ญกับความเสี$ ยงว่าการลงทุนของตนจะได้ผลประโยชน์คุม้ ค่าหรื อไม่
ในปั จ จุ บ ัน จึ งได้มีก ารเริ$ ม ใช้สั ญ ญาซื อขายล่ ว งหน้าเพื$ อบริ ห ารความเสี$ ย งที$ เกิ ดขึ นจากความผัน ผวนของ
อัตราแลกเปลี$ ย นเงิน อัตราดอกเบี ย และดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ตลอดจนสิ นค้าหรื อตัวแปรอื$ น แต่ สถานภาพ
ของสัญญาซื อขายล่ วงหน้าและการประกอบธุ รกิ จที$เกี$ ยวกับสัญญาซื อขายล่ วงหน้าดังกล่ าวยังไม่ มีกฎหมาย
รองรับ แนวทางการจัดการเกี$ยวกับเรื$ องนี จึงยังไม่ชดั เจน และทําให้การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าไม่ได้
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามที$ควรจะเป็ น ดังนัน เพื$อให้ แนวทางการจัดการเรื$ องนี เป็ นไปอย่างชัดเจนอันจะเป็ น
คุม้ ครองประโยชน์ ของผูล้ งทุน และทําให้ รัฐสามารถกํากับดู แลการประกอบธุ รกิ จที$ เกี$ ยวกับสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

