
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 34/2556 

เร่ือง  การยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบั 
การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542   
และมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั 
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออก
ขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ/ข/ด/น. 62/2552  เร่ือง การก าหนดให้

บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
(2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 63/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 1/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 

(4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 
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(5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 52/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์ท่ีมิใช่ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

(6) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 64/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 65/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการกระท าการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(8) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 67/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(9) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

(10) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 21/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 

(11) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 8/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

(12) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 71/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการควบคุมการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(13) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 12/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการควบคุมการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 

(14) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 28/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการควบคุมการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2555 

(15) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการควบคุมการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2556 

(16) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 33/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการควบคุมการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  6 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 

(17) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 80/2552  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
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(18) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 2/2553  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 

(19) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 10/2555  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

(20) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 53/2555  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4) 
ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

(21) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2556  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5) 
ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2556 

(22) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2556  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6) 
ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

(23) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 83/2552  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการ
เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

(24) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 5/2555  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการ
เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

(25) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทข. 3/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 

(26) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2555  เร่ือง เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

(27) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทข. 4/2553  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2553 

(28) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2555  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 

(29) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 23/2553  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 
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(30) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2554  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2554 

(31) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 1/2556  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารประกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2556 

(32) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ/น/ข. 47/2553  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ
ใหค้  าแนะน าการลงทุนและการใหบ้ริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

(33) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 11/2555  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ 
ใหค้  าแนะน าการลงทุนและการใหบ้ริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 31 มกราคม  
พ.ศ. 2555 

(34) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2556  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการ 
ใหค้  าแนะน าการลงทุนและการใหบ้ริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 14 มกราคม  
พ.ศ. 2556 

(35) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 5/2556  เร่ือง การใหบ้ริการซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง  
หรือหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

(36) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 23/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผูป้ระกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2556 

ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 เมษายน  พ.ศ. 2557    เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6 กนัยายน พ.ศ. 2556   
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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