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คําขอความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทุน/ ผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา  
 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)         นามสกุล                 

ประสงคจะขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหมีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปน 

ผูจัดการกองทุน (พ.ร.บ.หลักทรัพย)  

ผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (พ.ร.บ สัญญาซื้อขายลวงหนา) 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อ / นามสกุล:  

คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ                         นามสกุล     
Title            First name             Last name     
 

ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถามี) : 

คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ                         นามสกุล     
Title            First name             Last name     
วันที่เปลี่ยน      
(กรณี สมรส, หยา, ขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรุณาระบุขอมูลเดิม ใหครบถวนดวย) 

 
1.2  ประเภทบัตร  

[  ] บัตรประจําตัวประชาชน    
[  ] หนังสือเดินทาง  
เลขที่บัตร :       วันที่หมดอายุ :      

 
1.3  สัญชาติ :             
 
1.4  วัน / เดือน / ป เกิด :        เพศ :                      

 
 
 
 

ติดรูป 

1 นิ้ว 
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1.5  ที่อยูตามทะเบียนบาน :  
เลขที่       หมูบาน / อาคาร      
หมูท่ี       ตรอก / ซอย       
ถนน       ตําบล / แขวง       
อําเภอ / เขต       จังหวัด        
รหัสไปรษณีย      ประเทศ       
*โทรศัพท       โทรสาร       
*E-mail             
ท่ีอยูในตางประเทศ:  (กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศดวย)  
             
 

1.6 ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได : (ถาตรงกับที่อยูตามทะเบียนบานไมตองกรอก) 
เลขที่       หมูบาน / อาคาร      
หมูท่ี       ตรอก / ซอย       
ถนน       ตําบล / แขวง       
อําเภอ / เขต       จังหวัด        
รหัสไปรษณีย      ประเทศ       
*โทรศัพท       โทรสาร       
∗E-mail             
ท่ีอยูในตางประเทศ:  (กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศดวย)  
             
 

1.7 ประสบการณในการทํางาน (ยอนหลัง 5 ป ถึงปจจุบัน)  
 

ชวงเวลา  
(เดือน/ป - เดือน/ป) 

ช่ือสถานที่ทํางาน ตําแหนง ลักษณะงาน 

    
    
    
    
    
 
 

                                                           
∗

 กรุณาระบุ E-mail และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได 
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สวนท่ี 2 : คุณสมบัติผูจัดการกองทุน 

   2.1  มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ 
 2.2  คุณสมบัติความรูความสามารถและความรูดานกฎหมาย (กรณีใชสิทธิผูบริหาร ขามไปกรอกขอ 2.3) 

2.2.1  ใชความรูความสามารถขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
    (1)  ทดสอบผานหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หรือ Certified Investment and 
                                        Securities Analyst (CISA) ระดับ 1 หรือ หลักสูตรอื่นใดที่เทียบเทาตามที่สํานักงาน 
                                        ใหความเห็นชอบ และตองมีประสบการณการทํางานดานการลงทุนในหลักทรัพย  หรือ 
                                        การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย หรือ การวิเคราะหหลักทรัพย 
                                        เปนระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ปในชวงระยะเวลา 5 ปกอนวันยื่นคําขอ  หรือ 

     (2) ไดรับวุฒิบัตร (ระดับ 3) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)  หรือ 
                                       Certified Investment and Securities Analyst (CISA)  หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเทา 
                                       ตามที่สํานักงานใหความเห็นชอบ  หรือ 

     (3) ไดรับอนุญาตจากองคกรกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศที่สํานักงานยอมรับใหทําหนาที่ 
                                       ในทํานองเดียวกันกับการเปนผูจัดการกองทุน   

 2.2.2  ความรูดานกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ 
     (1) ทดสอบผานหลักสูตรความรูเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
                                   รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝกอบรม 
                                      ดังกลาวไมเกิน 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ ระบุวันที่อบรม    หรือ 

     (2) ทดสอบผานหลักสูตรความรูในขอ 2.2.2 (1) มาแลวเกินกวา 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ ตองเขาอบรมตาม 
                                       ขอใดขอหนึ่งดังตอไปน้ี 

     (ก)  เขารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู (refresher course) ดังกลาว ไมเกิน 2 ป 
                                                   ในวันที่ยื่นคําขอ โดยการอบรมดังกลาวตองเปนการอบรมตอเนื่องจากการอบรมครั้งกอน ๆ  
                                                   ที่เปนการเขาอบรมอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปปฏิทินนับแตปปฏิทินที่ทดสอบผาน 
                                                   หลักสูตรขางตน ระบุวันที่อบรม       หรือ 

     (ข)  เขารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู (full course) ดังกลาว ไมเกิน 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ 
                                                    ระบุวันที่อบรม      

 2.3  ใชสิทธิผูบริหาร  
2.3.1  เปนผูจัดการของบริษัท หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด 
          ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุนของบริษัท ระบุตําแหนง     

 2.3.2  เขารับการอบรมตามหลักสูตร (full course) เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

             กฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม 
             หรือสถาบันฝกอบรม ไมเกิน 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ ระบุวันที่อบรม       
            (กรณีประสงคจะใชคุณสมบัติสอบผานหลักสูตรดังกลาว ใหกรอกคุณสมบัติตามขอ 2.2.2)  

  
 
 



4 

 

21-02-2554 

 

สวนท่ี 3 : คุณสมบัติผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 3.1  มีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุน 

   3.1.1  บุคคลที่มีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุน 
   3.1.2  อยูระหวางยื่นขอความเห็นชอบใหมีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุน 

 3.2  คุณสมบัติความรูความสามารถและความรูดานกฎหมาย (กรณีใชสิทธิผูบริหาร ขามไปกรอกขอ 3.3) 
3.2.1  ใชความรูความสามารถขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

    (1)  ทดสอบผานหลักสูตรความรูตามโครงการพัฒนาบุคลากรดานอนุพันธซึ่งจัดโดย 
                                        ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการเงินทุน 
                                        สัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งจัดโดยสถาบันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ  หรือ 

     (2) ไดรับวุฒิบัตร (ระดับ 3) ตามหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)  หรือ 
                                       Certified Investment and Securities Analyst (CISA)  หรือ 

     (3) ไดรับอนุญาตจากองคกรกํากับดูแลสัญญาซื้อขายลวงหนาของประเทศที่สํานักงานยอมรับ 
                                       ใหทําหนาที่ในทํานองเดียวกันกับการเปนผูจัดการลงทุน   

 3.2.2  ความรูดานกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ 
     (1) ทดสอบผานหลักสูตรความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
                                   รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมหรือสถาบันฝกอบรม 
                                      ดังกลาวไมเกิน 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ ระบุวันที่อบรม    หรือ 

     (2) ทดสอบผานหลักสูตรความรูในขอ 3.2.2 (1) มาแลวเกินกวา 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ ตองเขาอบรมตาม 
                                       ขอใดขอหนึ่งดังตอไปน้ี 

     (ก)  เขารับการอบรมตามหลักสูตรทบทวนความรู (refresher course) ดังกลาว ไมเกิน 2 ป 
                                                   ในวันที่ยื่นคําขอ โดยการอบรมดังกลาวตองเปนการอบรมตอเนื่องจากการอบรมครั้งกอน ๆ  
                                                   ที่เปนการเขาอบรมอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปปฏิทินนับแตปปฏิทินที่ทดสอบผาน 
                                                   หลักสูตรขางตน ระบุวันที่อบรม       หรือ 

     (ข)  เขารับการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความรู (full course) ดังกลาว ไมเกิน 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ 
                                                    ระบุวันที่อบรม      

 3.3  ใชสิทธิผูบริหาร  
3.3.1  เปนผูจัดการของบริษัท หรือเปนผูดํารงตําแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด 
          ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุนของบริษัท ระบุตําแหนง     

 3.3.2  เขารับการอบรมตามหลักสูตร (full course) เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 

             กฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคม 
             หรือสถาบันฝกอบรม ไมเกิน 2 ปในวันที่ยื่นคําขอ ระบุวันที่อบรม       
            (กรณีประสงคจะใชคุณสมบัติสอบผานหลักสูตรดังกลาว ใหกรอกคุณสมบัติตามขอ 3.2.2)  
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สวนท่ี 4 : ลักษณะตองหาม 

 4.1  ลักษณะตองหามกลุมท่ี 1 (มีความบกพรองในดานความสามารถตามกฎหมายหรืออยูระหวาง 
ถูกดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความนาไววางใจ) 
(1)  เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือเปนบุคคลลมละลาย หรือ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
(2)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ [   ] ใช [   ] ไมใช 
(3)  อยูระหวางถูกกลาวโทษโดยสํานักงานหรืออยูระหวางถูกดําเนนิคดีอันเนื่องจาก  [   ] ใช [   ] ไมใช 

 กรณีที่สํานักงานกลาวโทษ หรือเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาศาลจะมี 
 คําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไม และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอลงโทษมาแลว 
 ไมถึงสามป   ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
 ตามที่ระบุในบัญชีทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง  
 ลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ตารางแนบ) หรือ 

(4)  เปนบุคคลที่สํานักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเนื่องจากเปนผูที่มี 
 ลักษณะขาดความนาไววางใจใหเปนกรรมการและผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการ 
 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจ 
 ของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 4.2  ลักษณะตองหามกลุมท่ี 2 (มีประวัติการถูกดําเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวของกับ 
การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสิน) 
(1)  อยูระหวางถูกกลาวโทษโดยหนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน  [   ] ใช [   ] ไมใช 

 ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ หรือ อยูระหวางถูกดําเนินคดีอันเนื่องจาก 
 กรณีที่หนวยงานดังกลาวกลาวโทษ หรือ เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวา 
 ศาลจะมีคําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไม  และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอลงโทษ 
 มาแลวไมถึงสามป  ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง 
 ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรพัยสิน และทําใหเกิดความเสียหายไมวาจะตอสถาบันการเงิน 
 ที่ตนสังกัดหรือตอลูกคา หรือ 

(2)  เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาศาลจะมีคําพิพากษา  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ใหรอการลงโทษหรือไม และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถึงสามป 
 ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผนดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง  
 หรือทุจริตเกี่ยวกับทรพัยสิน หรือ 

(3)  เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 การปองกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไมพนสามปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสิน 
 ตกเปนของแผนดิน หรือ 
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(4)  เปนผูที่หนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ พิจารณาวามีลักษณะตองหามในการเปน กรรมการ  
 ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือผูบริหารของสถาบันการเงิน  
 หรือบุคลากรที่มีหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกคา 
 ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ 
 ทรัพยสิน หรือ 

(5)  อยูระหวางถูกดําเนินการอันเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  ถูกสํานักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ หรือ มีลักษณะที่ทําให 
 การใหความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดําเนินการอื่นในทํานองเดียวกันอันเปนผลให 
 ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนยซื้อขาย 
 สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาได และ 

 (ข)  การดําเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากรในตําแหนงที่มีผลกระทบ 
 ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่พิจารณา และ 

 (ค)  เหตุของการดําเนินการตาม (ก) เปนเรื่องการกระทําผิดตามกฎหมายวาดวย 
 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา  
 และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกลาว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง 
 ฉอโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตยสุจริต หรือขาดจรรยาบรรณ 
 ในการปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 4.3  ลักษณะตองหามกลุมท่ี 3 (มีเหตุอันควรเช่ือวามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติตอ 
ลูกคา ผูลงทุน บริษัทหรือผูถือหุนโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสําคัญ) 
(1)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่  [   ] ใช [   ] ไมใช 

 หรือการใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจรติและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบ 
 หรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุน 
 การกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น หรือ 

(2)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการกระทําอันไมเปนธรรม  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 หรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ขายลวงหนา  
 หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น หรือ 

(3)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูล  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 หรือเอกสารอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือโดยปกปดขอความจริงที่ควรบอก 
 ใหแจงในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ  
 ไมวาจะเปนขอมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดสงตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน หรือผูลงทุน หรือมีหรือเคยมีสวนรวม 
 หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น หรือ 

 
 
 



7 

 

21-02-2554 

 

(4)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการละเลยการตรวจสอบดูแล  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอํานาจในการจัดการ  
 หรือผูปฏิบัติงานซึ่งอยูภายใตการตรวจสอบดูแล (ถามี) กระทําการใดหรืองดเวน 
 กระทําการใดอันเปนการฝาฝน หรือขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว อันอาจกอใหเกิดความ 
 ไมเช่ือมั่นในธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือธรุกิจทรัสตโดยรวม  
 หรือความเสียหายตอช่ือเสียง ฐานะ การดําเนินธุรกิจ หรือลูกคาของธุรกิจนั้น หรือ 

(5)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการขาดจรรยาบรรณ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยหรือ 
 ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งกําหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย  
 สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 
 ธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สํานักงานยอมรับ หรือ 
 มีหรือเคยมีสวนรวมหรอืสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น 
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สวนท่ี 5 : คํารับรองของผูยืน่คําขอ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย เรื่อง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน 
การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของผูจัดการกองทุนและหรอืผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา  
และขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่แนบมานี้ 
มีความถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 อนึ่ง ขาพเจาขอแสดงความจํานงตอสํานักงานใหถือวาเอกสารหลักฐานที่ไดยื่นไวตอสํานักงาน  
ตามที่ระบุไวในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบทายคําขอนี้ เปนเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอรับความเห็นชอบฉบับนี้และขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวและ 
ท่ีแกไขเพิ่มเติมมีความครบถวนถูกตองทุกประการ 
 

      ลงช่ือ            ผูยื่นคําขอ 
                (              )           
      วันที่                       
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบ (ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองเฉพาะที่นําสง) 

[   ] 1. รูปถายปจจุบันขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ (ติดท่ีหนาใบคําขอ) 

[   ] 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตองจํานวน    
1 ชุด (ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไมไดมีสัญชาติไทย ใหใชสําเนาหนังสือเดินทางแทน) จํานวน_____ฉบับ         

[   ] 3. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตองจํานวน 1 ชุด จํานวน_____ฉบับ         

[   ] 4. หลักฐานการผานการทดสอบความรูดานวิชาชีพ (CISA/CFA หรือหลักสูตรอื่น) จํานวน_____ฉบับ         

[   ] 5. หลักฐานการผานการทดสอบและหรือการอบรมความรูดานกฎหมายจาก AIMC จํานวน_____ฉบับ         

[   ] 6. หนังสือรับรองประสบการณทํางาน จํานวน_____ฉบับ         
[   ] 7. อื่นๆ (ถามี) จํานวน_____ฉบับ         

 

                    ในการยื่นขอความเห็นชอบ ผูยื่นคําขอตองชําระคาธรรมเนียมครั้งแรกจํานวน 5,350 บาท 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ท่ีฝายการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อาคาร จีพี
เอฟ วิทยุ (ตึก B) ช้ัน 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2695-
9692, 0-2263-6037, 0-2695-99539, 0-2263-6036 ตั้งแตวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)  
                    

สํานักงานจะแจงผลการพิจารณาใหทราบทาง e-mail หรือโทรศัพท ภายใน 20 วันนับแตวันที่
เอกสารครบถวน และใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมสวนที่เหลือ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ภายใน  
10 วันนับแตวันที่สํานักงานแจง หากไมชําระคาธรรมเนียมและหรือไมจัดสงเอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนด 
สํานักงานจะถือวาผูยื่นคําขอนั้นไมประสงคจะขอความเห็นชอบอีกตอไปและจะไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณี
ใดๆ (การใหความเห็นชอบจะมีผล ตอเมื่อผูยืน่คําขอชําระคาธรรมเนียมครบถวน) 
 

กรณียื่นขอความเห็นชอบเปนผูมีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา สํานักงานยังไมเก็บคาธรรมเนียมใดๆ 
 

กรุณาศึกษาขั้นตอนการขอความเห็นชอบที่  Web site สํานักงาน 
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 บัญชีแนบทายประกาศ 

(ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  
เร่ือง  ลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน) 

ความผิดตามขอ 4(3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดทรัพย พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติทรัสต 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  

พ.ศ. 2550 

การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 

มาตรา 238 ถึงมาตรา 243 มาตรา 92 ถึงมาตรา 100 - 

การกระทําโดยทุจริต หรือการทําให
เสียหายตอทรัพยสิน ตอเจาหนี้  
หรือตอประชาชน 

มาตรา 306 ถึงมาตรา 311  
มาตรา 314 และมาตรา 315 

มาตรา 145 ถึงมาตรา 147  
มาตรา 149 และมาตรา 150 

มาตรา 85 ถึงมาตรา 87 
มาตรา 89 และมาตรา 90 

จงใจแสดงขอความอันเปนเท็จใน
สาระสําคัญหรือปกปดขอความจริง 
อันเปนสาระสําคัญที่ควรบอกใหแจง 
ในเอกสารใดที่ตองเปดเผยตอ
ประชาชนหรือตองยื่นตอสํานักงาน
หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มาตรา 312 มาตรา 148 มาตรา 88 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาหรือการเปนทรัสตี  
โดยไมไดรับอนุญาตและอาจเขาขาย 
เปนการหลอกลวงหรือฉอโกง
ประชาชน 

มาตรา 289 ประกอบกับ 
มาตรา 90 

มาตรา 125 ประกอบกับ 
มาตรา 16 

มาตรา 77 ประกอบกับ 
มาตรา 54 

 

 

ตารางแนบ 


