ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 93/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ
(ประมวล)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) คาว่า “หลักทรัพย์ต่างประเทศ” และ “วงเงินจัดสรร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)1 “ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรื อการค้าหลักทรัพย์ซ่ ึงมิได้จากัดเฉพาะหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสาร
แห่งหนี้หรื อหน่วยลงทุน
(3) “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาอื่นใดในทานองเดียวกัน
(4) “ศูนย์ซ้ือขายสัญญาต่างประเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของ
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ประเทศนั้นและอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (regulated exchange)
(5) “ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ” หมายความว่า นิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
ตามกฎหมายของประเทศนั้น และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแลด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (regulated derivatives agent)
(6) “สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในต่างประเทศโดยใช้วงเงินจัดสรร และในกรณี เช่นว่านี้ มิให้นาความในข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 80/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสาหรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ.
2552 มาใช้บงั คับกับการให้บริ การดังกล่าว
ในกรณี ที่เป็ นการให้บริ การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกศูนย์ซ้ือขาย
สัญญาต่างประเทศ ให้ตวั แทนซื้อขายสัญญาให้บริ การได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ข้อ 32 ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศเป็ นตัวแทนในการส่ งคาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาต่างประเทศแทนก็ได้
ข้อ 4 ในการให้บริ การตามข้อ 3 ให้ตวั แทนซื้อขายสัญญาดาเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีกระบวนการที่จะทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าทราบถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาต่างประเทศ โดยอย่างน้อยต้องจัดทาเอกสาร
เปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาต่างประเทศซึ่งมี
รายการและสาระสาคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงที่สมาคมบริ ษทั
หลักทรัพย์กาหนดและได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
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(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการส่ งคาสั่งซื้อขาย การวางหลักประกัน
และการชาระหนี้ ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าว
ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของศูนย์ซ้ือขายสัญญา
ต่างประเทศนั้น
(3) ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิอื่นเกี่ยวกับการให้บริ การเป็ นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซ้ือขายสัญญาต่างประเทศตามที่สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์กาหนด
และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 5 เมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับคาสัง่ ให้ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์
ซื้อขายสัญญาต่างประเทศจากลูกค้า ให้ตวั แทนซื้อขายสัญญาตรวจสอบวงเงินจัดสรรที่ลูกค้ารายนั้น
ยังคงใช้ได้เพื่อให้มนั่ ใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของลูกค้าในแต่ละครั้งยังคงอยูภ่ ายในวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว
ข้อ 6 ให้นาความในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บงั คับกับการให้บริ การเป็ นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
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