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ช่ือผูขอรับใบอนุญาต            
 
 

สําหรับผูขอรับใบอนุญาต สําหรับเจาหนาที่ 
 1.    สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูขอรับใบอนุญาต             1 

  1.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับรอง             1.1 

  1.2 สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับรอง             1.2 

  1.3 สําเนาขอบังคับของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับรอง             1.3 

  1.4 เอกสารอื่นๆ  เชน รายการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม เปนตน             1.4 

 2.    สวนที่ 2  ผูถือหุนรายใหญของผูขอรับใบอนุญาต             2 

  2.1 สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับรอง              2.1 

  2.2 ผูถือหุนที่เปนผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคํา              2.2 

   2.2.1  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย                               2.2.1 
   2.2.2  สําเนาแบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงินคาภาษีตอเนื่อง 3 ป              2.2.2 

   2.2.3  สําเนาใบอนุญาตคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการคาของเกา             2.2.3 
 3.    สวนที่ 3  กรรมการ  ผูจัดการ และบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูขอรับใบอนุญาต             3 

  3.1 กรรมการผูมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับทองคําไมนอยกวา 3 ป              3.1 

   3.1.1  หนังสือรับรองประวัติการทํางาน                               3.1.1 
 4.    สวนที่ 4  ความพรอมของระบบงานและบุคลากร             4 

  4.1 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแผนงานในการประกอบธุรกิจ 
สัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยางนอยตองครอบคลุมถึง 

4.1.1  นโยบายและภารกิจองคกร (mission) 
4.1.2   การกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

(1)  แผนการตลาด 
(2)  การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 
(3)  ชองทางการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย 

4.1.3  ประมาณการดานการเงนิที่สัมพันธกับกลยุทธทางการตลาด  
ในระยะเวลา 3 ปขางหนาเปนรายป ดังนี้  

(1)  ประมาณการรายได 
(2)  ประมาณการรายจาย 
(3)  คํานวณเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) (ตามแบบรายงาน 

บล. 4/1 เฉพาะสวนที่ 1 อยางนอย 1 ป) 

            4.1 

  4.2 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพรอมดานระบบงาน 
4.2.1  การบริหารงานและการกํากับดูแล 

            4.2 
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(1)  การจัดโครงสรางองคกรของบริษัท และขอบเขต หนาท่ี  
ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจสัญญา 
ซื้อขายลวงหนา  

(2)  ระบบการกํากับดูแลภายในบริษัท (good corporate governance) 
 4.2.2  การบรหิารความเสี่ยง (risk management) ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(1)  การวางนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึน ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท (ขอใหแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท) โดยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยง
อยางนอยดังตอไปนี้ 

ก)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด (market risk) 
ข)  ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ของลูกคา (credit risk) 
ค)  ความเสี่ยงดานการจัดการ (operational risk) 

                      ง)  ความเสี่ยงดานกฎหมาย (legal risk) เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
การทําสัญญากับลูกคาท่ีไมสามารถบังคับใชไดตามกฎหมาย  เปนตน 

(2)  การจัดใหมีคูมือในการบริหารความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร 
(3)  การควบคุมใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางตอเนือ่งและ 

มีประสิทธิภาพ 
(4)  การกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลเพื่อใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

(5)  การรายงานขอมูลหรอืความบกพรองของการบริหารความเสี่ยง
ใหผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาทราบโดยเรว็  

4.2.3  มาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเปน 

ลายลักษณอักษร ซึ่งประกอบดวยแนวทางในการปฏิบัติและวิธีการในการ
ควบคุมและติดตามใหมีการดําเนินการตามมาตรการขางตน โดยจะตอง
ครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี ้

(1)  หลักปฏิบัติของ physical segregation  ระหวางสวนงานหรือ
การแบงแยกหนาท่ีบุคลากรที่ทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ก)  proprietary port (ถามี) กับการซื้อขายของลูกคา  
 ข)  proprietary port  (ถามี)  กับดาน  research  

(2)  หลักปฏิบัติในการเขาถึงขอมูลดังตอไปนีต้ามหลัก  
need-to-know basis    
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 ก) ขอมูลการซื้อขาย real-time ของลูกคา                   
 ข) ขอมูลอื่นที่พึงเก็บรักษาเปนความลับ 

(3)  หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  
(สัญญาฯ) ของพนักงาน ผูบริหารและบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัท 

 ก)  การเปดบัญชีซื้อขายของพนักงานและผูบริหารท่ีดูแล
รับผิดชอบงาน day-to-day 

 ข)  การติดตาม  สั่งหาม  หรือจํากัดการซื้อขายสัญญาฯ ของ
พนักงาน ผูบริหารท่ีเกี่ยวกับงาน day-to-day และบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัท 

 ค)  หลักปฏิบัติในการซื้อขายสัญญาฯ ของบริษัท (proprietary 
trading) (ถามี) 

4.2.4  ระบบงานเพื่อรองรับงานดานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา  ท้ังนี้ ตองจัดใหมีข้ันตอนที่เปนลายลักษณอักษร ดังตอไปนี้ 

(1)  ระบบการรับ การพิสูจนความมีตัวตน การเปดบัญชี  
การกําหนดและทบทวนวงเงนิของลูกคา  

 ก)  ข้ันตอนการเปดบัญชี  การอนุมัติวงเงิน  การกําหนดฐานะ
สัญญาฯ สูงสุดท่ีลูกคารายใดรายหนึ่งอาจมีได (position limit)  รวมถึงการทาํ
ความรูจักและพิสูจนตัวตนลกูคา 

 ข)  วิธีการกําหนดวงเงินจะตองพิจารณาตามฐานะการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา  ท้ังนี้ การพิจารณาอนุมัติวงเงินตองมี
หนวยงานอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

 ค)  วิธีการติดตามและทบทวนขอมูลของลูกคา รวมท้ังพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาแตละรายเปนประจํา 

 ง)  ข้ันตอนหรือเกณฑการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาลูกคามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสัญญาฯ อยางเพียงพอ โดยอยางนอยตองมี  risk disclosure 
statement  ใหลูกคาทําความเขาใจและลงนามรับทราบ รวมถึงมีวิธีการอื่นที่
แสดงไดวาลูกคามีความรูความเขาใจดวย     

 จ)  สัญญาแตงตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  
(ตัวแทนฯ) จะตองครอบคลุมขอความอยางนอย ดังตอไปนี ้

1)  ไมระบุขอความที่ทําใหบริษัทสามารถปฏิเสธ 
ความรับผิดชอบตอลูกคาจากการกระทําหรือละเลยการกระทําหนาท่ีโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอของบริษทัหรือเจาหนาท่ีของบริษัท 

2)  มีการระบุขอตกลงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยสินของ
ลูกคา 

3)  มีคํานิยามและขอบเขตบริการท่ีใหกับลูกคา 
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4)  มีขอกําหนดเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียม คาบริการ  
อัตราดอกเบี้ยหรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 

5)  มีหลักเกณฑและวิธีในการวางหลักประกันเริ่มตน  
การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการปดฐานะสัญญาฯ 

6) มีการระบุวาจะเปดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติมหากมี 
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะความเสี่ยงของสินคาหรือมีสินคาใหมเพื่อใหลูกคา 
ลงนามรับทราบ 

7)  มีการระบุใหลูกคายินยอมที่จะแจงและจัดหาขอมูล 
พรอมท้ังจัดทําคําช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความเกี่ยวกับขอมูลท่ีถูกรองขอ
ใหแกตัวแทนฯ ศูนยซื้อขายฯ สํานักหักบัญชีฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีท่ี
ถูกรองขอ หรอืเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานดังกลาวกําหนด เชน 
ขอมูลความมีตัวตนของลูกคาและผูรับประโยชนจากการซื้อขายของลูกคา 

8)  มีการระบุใหลูกคายินยอมใหตัวแทนฯ งดใหบริการ 
เปนตัวแทนกับลูกคาเปนการชั่วคราว ปดบัญชีซื้อขาย หรือปริมาณซื้อขาย  
ลางฐานะ และดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซือ้ขายสัญญาฯ ของลูกคาได
เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของศูนยซื้อขายฯ  สํานักหักบัญชี หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต.      

 9)  มีการระบุวาในกรณีท่ีลูกคาท่ีไดรับความเสียหายจาก
การท่ีตัวแทนฯ ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือสัญญา หรือไมปฏบัิติใหเปนไป
ตามกฎหมาย ลูกคาสามารถเลือกที่จะขอใหมีการระงับขอพิพาทระหวางตน
กับตัวแทนฯ  

ฉ)  ในกรณีตัวแทนฯ นําเงินจํานวนที่แยกไวเปนทรัพยสินของ
ลูกคาไปฝากหรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธในลักษณะ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทรวมของตวัแทนฯ ตองไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากลูกคากอนดําเนินการ โดยหนังสอืใหความยินยอม
ดังกลาวตองจัดทําเปนเอกสารแยกตางหากจากสัญญาตั้งตัวแทนฯ  

(2)  ระบบการรับและสงคําสั่งซื้อขาย  และการใหคําแนะนําแก
ลูกคา   

 ก)  ข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีทําใหมั่นใจวา คําสั่งซื้อขาย  
มาจากลูกคาเจาของบัญชีหรือผูไดรับมอบอํานาจ กอนที่จะดําเนินการสงคําสั่ง
เขา TFEX 

 ข)  ระบบ Credit Control ท่ีรัดกุม ทําใหมั่นใจวา 
1)  ลูกคารายยอยไดมีการวาง initial margin กอนสงคําสั่ง

ซื้อขาย 
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2)  การซื้อขายไมเกินฐานะสัญญาฯ สูงสุดท่ีลูกคารายใด
รายหนึ่งอาจมีได (position limit) ท่ีบริษัทกําหนด  ท้ังนี้ จะตองไมเกิน 
speculative position Limit ท่ี TFEX  กําหนด 

3)  ไมมีการยินยอมใหลูกคาท่ี fail margin สงคําสั่งซื้อ 
ยกเวนเพื่อเปนการปดฐานะสัญญาฯ 

ค)  ระบบการใหคําแนะนําและแจงขอมูลตอลูกคา และ 
วิธีปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจไดวาผูติดตอกับผูลงทุนมีการใหคําแนะนําลูกคาอยาง
เหมาะสม 

(3)  ระบบการยืนยัน และการติดตามฐานะสัญญาฯ ของลูกคา  
 ก)  ระบบการยืนยันคําสั่งซื้อขายเปนลายลักษณอักษร (paper/ 

electronic form) 
 ข) ระบบการติดตามฐานะสัญญาฯ ของลูกคาและบัญชีบริษัท

เพื่อใหแนใจวามีการรายงานเมือ่ถึงเกณฑ reportable level และไมเกิน 
speculative position limit ท่ีกําหนดโดย TFEX 

(4)  ระบบการเรียก วางหลักประกันและการบังคับปดฐานะสัญญาฯ 
 ก)  ข้ันตอนเกี่ยวกับการวางหลักประกัน   การเรียกหลักประกัน

และการบังคับปดฐานะสัญญาฯ รวมถึงระดับหลักประกันปดฐานะสัญญาฯ 
ระหวางวัน (intraday call force margin requirement) ตามแนวทางของ  
FI Club โดยบรษิัทตองกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน
เพื่อใหผูปฏิบัติเขาใจถูกตองตรงกัน 

 ข)  ระบบการ mark-to-market  position  ของลูกคาเปนรายวัน 
และการติดตามใหลูกคาวาง maintenance margin (margin call) 

 ค)  ระบบการติดตามเพื่อ  freeze บัญชีซื้อขายลูกคา หรือบังคับ
ปดฐานะสัญญาฯ กรณีท่ีลูกคาไมสามารถวาง maintenance margin ได ตาม ก)  

 ง) ระบบการ update ขอมูลการวาง  margin เพิ่มเติมหรือ 
ถอนหลักประกนัอยางทันตอเหตุการณ   

(5)  ระบบการดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคา           
 ก)  ข้ันตอนในการแยกทรัพยสิน (รวมท้ัง margin) ของลูกคา

ออกจากบริษัท และมีการบันทึกรายละเอียดของทรัพยสินของลูกคา 
อยางถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน รวมท้ังข้ันตอนการกระทบยอด
ทรัพยสินของลกูคา 

 ข)  ข้ันตอนในการฝาก ถอน และโอนหลักประกันและ
ทรัพยสินอื่นของลูกคา 

 ค)  การจัดสงรายงานยอดทรัพยสินคงเหลือของลูกคา หรือ 
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การเปลี่ยนแปลงขอมูลลูกคาท่ีเปนสาระสําคัญ บริษัทจะตองระบุวิธีปฏิบัติและ
หนวยงานที่รับผิดชอบ รวมท้ังแจงใหลูกคาทราบตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด  

(6)  ระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูล  (Record Keeping)  
ระบบในการบันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสารเปนไปตามที่

สํานักงานกําหนด ประกอบดวยขอมูลการซือ้ขายของลูกคา  รวมถึงการบันทึก
เทปโทรศัพท และขอมูลการพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ   

(7)  การจัดทํารายงาน & การบัญชี (reporting & accounting)      
 ก)  ระบบการรายงาน อาจกําหนดใหมีขอมูลตางๆ  ดังตอไปนี้ 

1)  ประเภทแบบรายงาน ความถี่ในการรายงาน  และ
หนวยงานที่รับผิดชอบ รวมท้ังข้ันตอนการเสนอรายงาน เชน  การรายงาน
ความเสี่ยงตอผูบริหารอยางทนัตอเหตุการณ  เปนตน 

2)  ข้ันตอนและผูรับผิดชอบในการรายงานขอมูลตอ
สํานักงาน 

3)  ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทแบบรายงานที่จะตอง
รายงานตอสํานกังาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการคํานวณ NCR  รวมท้ังการติดตาม  

4)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําและบันทึกบัญชี 
ท่ีเกี่ยวของกับสัญญาฯ 

(8)  การควบคุมภายใน (internal control) กําหนดใหมีหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับ 

 ก)  การแบงแยกหนาท่ีของพนักงานในงานที่สําคัญ  ดังนี ้
1)  Front office (Sales)  กับ  Back office 
2)  หนวยงานที่ทําหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินลูกคา กับ  

หนวยงานที่ทําบัญชีทรัพยสินของลูกคา 
 ข)  ความมีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละหนวยงาน

เชน compliance unit  สวนงานบริหารความเสี่ยง 
(9)  ข้ันตอนและวิธีการในการรับเรื่องรองเรียนของผูลงทุน  
(10) ระบบฐานขอมูลเพื่อรองรบัการประกอบธุรกิจ  

 ก)  ระบบงานดาน front office  
 ข)  ระบบงานดาน back office 
 ค)  ระบบในการเก็บรักษาและสํารองขอมูล 

  4.3 ขอบเขต หนาที่ และความรับผดิชอบของหนวยงานที่จัดต้ังขึน้เพื่อกํากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4.3.1  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และรายละเอียด

            4.3 
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ของคูมือดังกลาว  
4.3.2  เกณฑการลงโทษผูติดตอกับผูลงทุน บริษัทตองกําหนดหลักเกณฑ

การลงโทษผูตดิตอกับผูลงทุนอยางชัดเจนในกรณีมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูติดตอกับผูลงทุน  

4.3.3  การจัดทําแผนการตรวจสอบ (audit plan) ประจําป โดยระบุถึง
วัตถุประสงค ความถี่ และน้ําหนักที่ใหความสําคัญและไดรับอนุมัติแผนงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท 

4.3.4  การกํากบัดูแลและการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ   
อยางนอยดังตอไปนี้ 

(1)  การเปดบัญชีซื้อขายของลูกคาเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามเกณฑท่ีทางการและบริษัทกําหนด 

(2)  การกําหนดจํานวนการถอืครองสัญญาฯ สูงสุดของลูกคา 
แตละราย และการควบคุมไมใหเกินกวาจํานวนที่ TFEX กําหนด  

(3)  การรับสงคําสั่งซื้อขายและการใหคําแนะนําแกลูกคา 
(4)  margin call และการดําเนินการตามมาตรการหากลูกคา 

ไมสามารถวางหลักประกันไดตามกําหนด 
(5)  การดูแลรักษาทรัพยสินของลูกคาและการจัดสง statement 

ใหแกลูกคา 
(6)  การคํานวณและดํารง NC  
(7)  การลงทุนของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนของ

บริษัท  (ถาบริษัทมี port )         
(8)  การปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษา

ความลับของขอมูล 
(9)  การเปนศูนยกลางในการรบัเรื่องรองเรียน การติดตามการ

แกไขเรื่องรองเรียน และการระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
4.3.5  ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบและเสนอแนะตอ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท 
  4.4 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพรอมดานบุคลากร 

4.4.1  อัตรากําลังของแตละหนวยงาน รวมถงึระบุจํานวนผูติดตอกับ 
ผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท ข หรือผูติดตอกบัผูลงทุนใน 
สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีจํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีเกี่ยวกับทองคํา 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และเจาหนาท่ีรับอนุญาต โดยระบุช่ือ ตําแหนง  
ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน และประวัติการฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ีเกี่ยวของ   

            4.4 

หนาที่  7  ของ  8  หนา 



สําหรับผูขอรับใบอนุญาต สําหรับเจาหนาที่ 

4.4.2  แผนงานในการใหความรูกับบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ
ตาง ๆ  ของทางการและบริษัท 

 5.    สวนที่ 5  คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาต             5 

  5.1 แบบรับรองประวัติการปฏิบัติตามกฎหมาย              5.1 

   5.1.1 ผูถือหุนรายใหญ (แบบ 90/91-2/อพ 25-2)             5.1.1 

   5.1.2 กรรมการ ผูจัดการ หรือหุนสวนของผูถือหุนรายใหญ  
                (แบบ 90/91-2/อพ 25-2) 

            5.1.2 

   5.1.3 กรรมการ และผูจัดการของผูขอรับใบอนุญาต (แบบ103(4)/104-2/อพ 24-2))             5.1.3 

   5.1.4 บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของผูขอรับใบอนุญาต (ระบุช่ือในสวนที่ 3 
ของแบบคําขอรับใบอนุญาต)  

            5.1.4 

ช่ือเจาหนาที่ของผูขอรับใบอนุญาตที่สํานักงานติดตอได 
(1)  ช่ือ ............................................................................................................................................................................. 

ตําแหนง ................................................................... หมายเลขโทรศัพท ..................................................................  
หมายเลขโทรสาร .........................................................                e-mail  ................................................................. 

(2)  ช่ือ ............................................................................................................................................................................. 
ตําแหนง ................................................................... หมายเลขโทรศัพท ..................................................................  
หมายเลขโทรสาร .........................................................                e-mail  ................................................................. 
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