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ประเภทของใบอนุญาตที่ขอรับ สวนที่ 2 

(ใสเคร่ืองหมาย  “ / ”  ในประเภทของใบอนุญาตที่ขอรับและสถานะของผูขอรับใบอนุญาต  ท้ังนี้ หากประสงค
ขอรับใบอนุญาตแบบครบวงจร (ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา) โปรดกรอกขอ 1  ใบอนุญาตธุรกิจ
หลักทรัพยอยางเดียว โปรดกรอกขอ 2  และใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเดียว โปรดกรอกขอ 3  
จากนั้นใหขามไปกรอกในสวนท่ี 3)  

1. ใบอนุญาตแบบครบวงจร (ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา) 

 1.1  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1  
  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 1.1.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย แตไมรวมถึงบริษทัหลักทรัพยทีไ่ดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการเปนนายหนาซือ้ขาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทนุ 

 1.1.2  บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษทัหลักทรัพยตาม 1.1.1  แตไมรวมถึงสถาบันการเงิน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอืน่ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมี 
สถานะเปนสถาบันการเงินแลว 

 1.1.3  ธนาคารพาณิชย 
 1.1.4  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 1.1.5  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก และ 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 

หมายเหตุ : กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1.1.2 – 1.1.5 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 
 

 1.2  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-2  
  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 1.2.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยหรือ
การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี ้

 1.2.2  ธนาคารพาณิชย 
 1.2.3  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบ ุ: ……………………) 
 1.2.4  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข และ 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-2 

หมายเหตุ : กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1.2.4 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2555 เปนตนไป 

หนาที่  2  ของ  14  หนา 



 1.3  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท 
การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนาและการเปนท่ีปรึกษาสญัญาซื้อขายลวงหนา 
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 1.3.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 1.3.2  บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษทัหลักทรัพยตาม 1.3.1  แตไมรวมถึงสถาบันการเงินที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมสีถานะ
เปนสถาบันการเงินแลว 

 1.3.3  ธนาคารพาณิชย 
 1.3.4  บริษัทประกันชวีิต 
 1.3.5  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 1.3.6  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค โดยมีผูถือหุน 

รายใดรายหนึง่หรือหลายรายดังตอไปนี้ซ่ึงถือหุนไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ก. นิติบุคคลตาม 1.3.2  1.3.3  1.3.4 หรือ 1.3.5 
ข. บริษัทที่ถือหุนในนิตบิุคคลตาม 1.3.2  1.3.3  1.3.4 หรือ 1.3.5 รายใดรายหนึ่ง ไมนอยกวา

รอยละหาสิบเอ็ดของหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของนติิบุคคลนั้น หรือ 
 1.3.7  บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 1.3.6 ที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ค และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนผูจดัการเงินทุน 
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

หมายเหต ุ: กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1.3.7 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2555 เปนตนไป 
 

 1.4.  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนท่ีปรึกษาการลงทุนและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทการเปนท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา 
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 1.4.1  บริษัทหลักทรัพย 
 1.4.2  ธนาคารพาณิชย 
 1.4.3  บริษัทประกันชวีิต 
 1.4.4  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 1.4.5  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนที่ปรึกษา 
สัญญาซื้อขายลวงหนา 
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2. ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยอยางเดียว 

 2.1  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก  
  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.1.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย แตไมรวมถึงบริษทัหลักทรัพยทีไ่ดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการเปนนายหนาซือ้ขาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทนุ 

 2.1.2  บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษทัหลักทรัพยตาม 2.1.1  แตไมรวมถึงสถาบันการเงิน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอืน่ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมี 
สถานะเปนสถาบันการเงินแลว 

 2.1.3  ธนาคารพาณิชย 
 2.1.4  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 2.1.5  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก 

หมายเหตุ : กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 2.1.2 – 2.1.5 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 
 

 2.2  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข  
  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.2.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการคาหลักทรัพยหรือ
การจัดจําหนายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี ้

 2.2.2  ธนาคารพาณิชย 
 2.2.3  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 2.2.4  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ข 

หมายเหต ุ: กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 2.2.4 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2555 เปนตนไป 

หนาที่  4  ของ  14  หนา 



 2.3  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค  
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.3.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 2.3.2  บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษทัหลักทรัพยตาม 2.3.1  แตไมรวมถึงสถาบันการเงินที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยภายหลังจากมสีถานะ
เปนสถาบันการเงินแลว 

 2.3.3  ธนาคารพาณิชย 
 2.3.4  บริษัทประกันชวีิต 
 2.3.5  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 2.3.6  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ค โดยมีผูถือหุน 

รายใดรายหนึง่หรือหลายรายดังตอไปนี้ซ่ึงถือหุนไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ก. นิติบุคคลตาม 2.3.2  2.3.3  2.3.4 หรือ 2.3.5 
ข. บริษัทที่ถือหุนในนิติบุคคลตาม 2.3.2  2.3.3  2.3.4 หรือ 2.3.5 รายใดรายหนึ่ง ไมนอยกวา

รอยละหาสิบเอ็ดของหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของนติิบุคคลนั้น หรือ 
 2.3.7  บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 2.3.6 ที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ค  

หมายเหตุ : กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 2.3.7 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2555 เปนตนไป 
 

 2.4  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง 
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.4.1  บริษัทหลักทรัพย 
 2.4.2  ธนาคารพาณิชย 
 2.4.3  บริษัทประกันชวีิต 
 2.4.4  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 2.4.5  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง 

หนาที่  5  ของ  14  หนา 



 2.5  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.5.1  บริษัทหลักทรัพย 
 2.5.2  ธนาคารพาณิชย 
 2.5.3  บริษัทประกันชวีิต 
 2.5.4  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 2.5.5  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 
 

 2.6  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยประเภทกจิการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.6.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย แตไมรวมถึงบริษทัหลักทรัพยทีไ่ดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ หรือการเปนนายหนา 
ซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน 

 2.6.2  ธนาคารพาณิชย 
 2.6.3  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (ระบุ : ……………………) 
 2.6.4  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกจิการ 

การยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 

 2.7  ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุน 
โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 2.7.1  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพยประเภท 
การจัดการเงนิรวมลงทุน 
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3. ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาอยางเดียว 

 3.1  ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 
  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 3.1.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยแบบ ก หรือผูอยูระหวาง 
การขอรับใบอนุญาตดังกลาว 

 3.1.2  บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษทัหลักทรัพยตาม 3.1.1 ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซ่ึงมิไดจํากดัเฉพาะหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทุน 

 3.1.3  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขาย 
สัญญาซื้อขายลวงหนา ซ่ึงมธีนาคารพาณิชยหรือบริษัทหลักทรัพยตาม 3.1.1 หรือ 3.1.2 รายใด 
รายหนึ่งเปนผูถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 3.1.4  บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 ซ่ึงมี
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทหลักทรัพยตาม 3.1.1 หรือ 3.1.2 รายใดรายหนึ่งเปนผูถือหุนเกินกวา
รอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 3.1.5  บริษัทหลักทรัพยนอกเหนือจากบริษทัหลักทรัพยตาม 3.1.1 และ 3.1.2 แตไมรวมถึง 
สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอืน่ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ภายหลังจากมสีถานะเปนสถาบันการเงินแลว 

 3.1.6  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขาย 
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่จํากดัเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับทองคํา 

 3.1.7  ธนาคารพาณิชย 
 3.1.8  สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ระบุ : ……………………) 
 3.1.9  บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 3.1.4 ที่จัดตั้งขึ้นใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 

หมายเหตุ : กรณีผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 3.1.5 – 3.1.9 สามารถยื่นคําขอไดตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 
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 3.2  ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-2 
  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 3.2.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยแบบ ข หรือผูอยูระหวาง 
การขอรับใบอนุญาตดังกลาว 

 
 3.3  ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 3.3.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยแบบ ค หรือผูอยูระหวาง 
การขอรับใบอนุญาตดังกลาว 

 
 3.4  ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนท่ีปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  โดยผูยื่นคาํขอมีสถานะเปน 

 3.4.1  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภท 
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน หรือผูอยูระหวางการขอรับใบอนุญาตดังกลาว 
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ผูถือหุนรายใหญ1 ของผูขอรับใบอนุญาต สวนที่ 3 
(โปรดกรอกรายชื่อผูถือหุนรายใหญทุกราย)  ขอมูล ณ วันที่ ............................................ 

ชื่อ 
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขทะเบียนบริษัท 
หรือ 

เลขบัตรประชาชน/
เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

สัญชาต ิ จํานวนหุนท่ีถือ 
รอยละ 

ของหุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมายเหต ุ:  
1. กรณีผูถือหุนรายใหญเปนนติิบุคคล ใหระบุช่ือกรรมการ หรือหุนสวนของนิติบุคคลนั้นดวย และ 

ในกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหระบุช่ือผูจัดการดวย 
2. กรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไดรับยกเวนไมตองขอความเหน็ชอบบุคคลเปนผูถือหุนรายใหญ 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง แตยังคงตองกรอกชื่อผูถือหุนรายใหญเพือ่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตามหลักเกณฑการใหใบอนุญาต ซ่ึงไดแก 
     (1) นิติบุคคลที่อยูภายใตการกํากับดแูลของหนวยงานรัฐแหงอื่น เชน ธนาคารพาณิชย หรือ  
บริษัทประกันชีวิต เปนตน หรือ  
     (2) นิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได 
ประกาศยกเวนให เนื่องจากเห็นวาคุณสมบัติของผูถือหุนรายใหญไมมีผลตอความนาเชื่อถือในการ
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทดังกลาว  

                                                        
1
  ผูถือหุนรายใหญ หมายถึง ผูถอืหุนท้ังทางตรงทางออมเกนิกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ธรุกิจหลักทรัพย)  หรอื  ถือหุนหรอื 

รับประโยชนจากหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมสิีทธิออกเสียงทั้งหมด (ธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา)  
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กรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ2 ของผูขอรับใบอนญุาต  สวนที่ 4 
ขอมูล ณ วันที่ ............................................ 

ชื่อและชื่อสกุล 
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชาชน / 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง ตําแหนง สัญชาต ิ

อํานาจกระทํา
แทนบริษัทฯ 

(มี/ไมมี) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

                                                        
2 นิยามบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 4/2548 (ธุรกิจหลักทรัพย) หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ที่ กธ/น/ข. 37/2548 (ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา)) 
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การคืนใบอนญุาตและขอเริ่มประกอบธุรกิจ สวนที่ 5 
(ใสเคร่ืองหมาย  “ / ”  ในชองท่ีตองการระบุ)  
 

ใบอนุญาต 
ที่มีอยูในปจจบุัน 

ใบอนุญาต 
ที่ตองคืน 

ธุรกิจที่จะเริ่มประกอบ3 ประเภทใบอนญุาต 

  ใชขอมูลเดิม ยื่นขอมูลใหม 
ธุรกิจหลักทรัพย     
1. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย     
2. การคาหลักทรัพย     
3. การจัดจําหนายหลักทรพัย     
4. การเปนที่ปรึกษาการลงทนุ     
5. การจัดการกองทุนรวม     
6. การจัดการกองทุนสวนบคุคล     
7. กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย     
8. การจัดการเงินรวมลงทุน     
9. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

 อันเปนตราสารแหงหนี ้
    

10. การคาหลักทรัพยอันเปน 
      ตราสารแหงหนี ้

    

11. การจัดจําหนายหลักทรพัยอันเปน 
 ตราสารแหงหนี ้

    

12. การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 ที่เปนหนวยลงทุน 

    

13. การคาหลักทรัพยที่เปน 
      หนวยลงทนุ 

    

14. การจัดจําหนายหลักทรพัยที่เปน 
      หนวยลงทนุ 

    

     
     

                                                        
3
 ใหใสเครื่องหมาย “ / ” ในธุรกิจที่จะเริ่มประกอบโดยรวมถึงธุรกิจที่ดําเนินงานอยูในปจจุบันและธุรกิจใหมที่จะเริ่มประกอบ  ทั้งนี้  

ใหใชขอมูลเดิมไดเฉพาะกรณีที่ (1) นิติบุคคลที่ปจจุบันประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ อยู  และ (2) ขอมูลดังกลาวตองไมมี 
การเปลี่ยนแปลงจากขอมูลที่เคยยื่นตอสํานักงานอยางเปนสาระสําคัญ 
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ใบอนุญาต 
ที่มีอยูในปจจบุัน 

ใบอนุญาต 
ที่ตองคืน 

ธุรกิจที่จะเริ่มประกอบ3 ประเภทใบอนญุาต 

  ใชขอมูลเดิม ยื่นขอมูลใหม 
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา     

1. การเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขาย 
    ลวงหนา 

    

2. การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา     
3. การเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย 
    ลวงหนา 

    

4. การเปนผูจดัการเงินทุน 
    สัญญาซื้อขายลวงหนา 

    

5. การเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขาย 
 ลวงหนาที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย 
 ลวงหนาที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ 

    

6. การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 ที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ 

    

7. การเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขาย 
 ลวงหนาที่จํากัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย 
 ลวงหนาที่เกี่ยวกับทองคํา 

    

โปรดระบุเหตผุลในการคนืใบอนุญาต : (กรณีที่คืนใบอนญุาตเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่เกีย่วของไมตองกรอก)                                                                                                                                   
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 ยังไมประสงคจะยืน่ขอมูลเพือ่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ 

หมายเหต ุ1. ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตองประกอบธุรกิจหลักทรพัยประเภทใดประเภทหนึ่ง
ภายใน 180 วนันับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
 2. ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตองประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน 180 วนันับแตวันทีไ่ดรับใบอนุญาต เวนแตผูไดรับใบอนุญาตเปนบริษัทหลักทรพัย
ซ่ึงไดมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแลว 
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คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาต                                          สวนที่ 6 

(1) บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
พ.ศ. 2551  ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ/หรือ 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามทีก่ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ 
 สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  

(2) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวน 
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535  
และ/หรือ  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
แหงกฎหมายดังกลาว 

(3) ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอที่แนบมาพรอมนี้ 
มีความครบถวน ถูกตอง และเปนจริงทุกประการ  

(4) บริษัทขอรับรองวา แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  
 ซ่ึงลงนามโดย บริษัท     ( ระบุช่ือบริษัททีย่ื่นขอรับใบอนุญาต หรือ บริษัทที่ไดรับมอบอํานาจจากบริษัท 
 ในกลุมนิติบคุคลเดียวกันใหเปนผูยืน่คําขอ )    เปนการกระทําแทนและเพื่อบริษัท และใหมีผลผูกพันเสมือน 
 เปนการกระทาํของบริษัททุกประการ 

(5) ขาพเจายนิยอมและจะอํานวยความสะดวกใหพนกังานเจาหนาที่เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือ 
สถานที่ตั้งของผูขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อ่ืนที่เกีย่วของ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ 
ทางการเงิน การดําเนินงานสินทรัพยหรือขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาพเจาที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน 

 
 
 
 ลายมือช่ือ …………………………..     กรรมการผูมีอํานาจลงลายมอืช่ือ 

ประทับตรา (ถามี) (                                            )  ผูกพันนติิบคุคลผูขอรับใบอนุญาต  

 ตําแหนง    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่  13  ของ  14  หนา



 

เจาหนาที่ของผูขอรับใบอนุญาตที่สํานักงาน ก.ล.ต. ติดตอได  

(1)  ช่ือ...........................................................................................................................................……….. 
ตําแหนง .................................................. หมายเลขโทรศัพท .................................................................. 
หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................…… 

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

หนาที่  14  ของ  14  หนา


