
 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ/น/ข. 14/2551 

เร่ือง  การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดั

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 

43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 

  (1)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กน. 8/2547   

เร่ือง การออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2547 

  (2)  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 56/2547  

เร่ือง การออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 

  (1)  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1”  หมายความวา่  

ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดห้ลายประเภทธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประกอบดว้ยธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ข)  การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ค)  การเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ง)  การเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
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  (2)  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-2”  หมายความวา่  

ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดห้ลายประเภทธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประกอบดว้ยการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีจาํกดั

เฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัตราสารแห่งหน้ี  และการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (3)  “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัตราสารแห่งหน้ี”  หมายความวา่   สัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี หรือตวัแปรเป็นอตัราดอกเบ้ีย หรือ 

ตวัแปรท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

  (4)  “ผูข้อรับใบอนุญาต”  หมายความวา่   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศน้ี 

  (5)  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

  (6)  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  (7)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

  (8)  “กลุ่มนิติบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   กลุ่มของนิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั

ในโครงสร้างการถือหุน้ โดยนิติบุคคลในกลุ่มทุกรายมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะเป็นบริษทัใหญ่

หรือบริษทัย่อย หรือนิติบุคคลในกลุ่มมีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลเดียวกนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

เป็นจาํนวนหรือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

  (9)  “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 

(ก)  บริษทัท่ีถือหุ้นในผูข้อรับใบอนุญาตเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับใบอนุญาต 

(ข)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัอ่ืนต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ 

ในบริษทัตาม (ข) และในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัอ่ืนนั้น หรือ 

(ง)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูข้อรับใบอนุญาตไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

เป็นจาํนวนหรือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับ

ใบอนุญาต 
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  (10)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 

(ก)  บริษทัท่ีมีบริษทัใหญ่ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุ้น 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข)  บริษทัท่ีมีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค)  บริษทัท่ีมีบริษทัอ่ืนถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีมีบริษทั

ตาม (ข) ถือหุน้ และการถือหุน้ของบริษทัอ่ืนในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 

(ง)  บริษทัท่ีมีบริษทัใหญ่หรือบริษทัอ่ืนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้  

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เป็นจาํนวนหรือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

  (11)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูท่ี้ถือหุน้หรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกวา่

ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับใบอนุญาต 

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ผูรั้บประโยชน์จากหุน้  หมายความถึง 

ผูรั้บประโยชน์จากหุ้นตามท่ีกาํหนดในมาตรา 25 วรรคส่ี 

  (12)  “กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกตามความ 

ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  (13)  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก”  หมายความวา่   ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

  (14)  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข”  หมายความวา่   ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

  (15)  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค”  หมายความวา่   ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

  (16)  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน”  

หมายความวา่   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



4 

 

(17)5  “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  

หมายความว่า   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 

  (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-2 

  (3)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นท่ีปรึกษา 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (4)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ผูข้อรับใบอนุญาตตามประกาศน้ีตอ้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  

ซ่ึงมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดในขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 หรือขอ้ 8 ของหมวด 1 แลว้แต่กรณี 

หมวด 1 

ผูข้อรับใบอนุญาต 

______________________ 

  ขอ้ 5   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ตอ้งเป็น 

  (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก หรือ 

ผูอ้ยูร่ะหวา่งการขอรับใบอนุญาตดงักล่าว 

  (2)  บริษทัหลกัทรัพยน์อกเหนือจากบริษทัหลกัทรัพยต์าม (1) ท่ีไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้าํกดัเฉพาะหลกัทรัพย ์

อนัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 

  (3)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงมีธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัหลกัทรัพยต์าม (1) หรือ (2) รายใดรายหน่ึง

เป็นผูถื้อหุ้นเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น. 2/2564  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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  (4)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหมเ่พื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

แบบ ส-1 ซ่ึงมีธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัหลกัทรัพยต์าม (1) หรือ (2) รายใดรายหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

  (5)  บริษทัหลกัทรัพยน์อกเหนือจากบริษทัหลกัทรัพยต์าม (1) และ (2) แต่ไม่รวมถึง

สถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยภ์ายหลงัจากมี

สถานะเป็นสถาบนัการเงินแลว้ 

  (6)1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจาํกดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า 

  (7)  ธนาคารพาณิชย ์

  (8)  สถาบนัการเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด หรือ 

  (9)  บริษทันอกเหนือจากบริษทัตาม (4) ท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 

  (10)3  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นนายหนา้

ซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ พ.ศ. 2542  อยูใ่นวนัท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเร่ืองแนวทางการดาํเนินการรวมตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ เม่ือวนัท่ี  

30 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  และไดย้ืน่คาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1   

ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวส้ินผลใชบ้งัคบั 

  (11)3  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตรตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้สินคา้เกษตร 

  ขอ้ 6   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-2 ตอ้งเป็น 

บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข หรือผูอ้ยูร่ะหวา่งการขอรับ

ใบอนุญาตดงักล่าว 

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น/ข. 9/2554  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2)  

ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 7   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็น 

ท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน หรือผูอ้ยูร่ะหวา่งการขอรับใบอนุญาตดงักล่าว 

  ขอ้ 85   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็น 

ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งเป็น 

 (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค หรือ 

ผูอ้ยูร่ะหวา่งการขอรับใบอนุญาตดงักล่าว หรือ 

 (2)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 

กองทุนส่วนบุคคล หรือผูอ้ยู่ระหวา่งการขอรับใบอนุญาตดงักล่าว 

  ขอ้ 9   ผูข้อรับใบอนุญาตจะไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

แบบ ส-1 ต่อเม่ือมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

  (1)4  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  (2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ 

มีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนัควรเช่ือ

ไดว้า่มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 

  (3)  สามารถดาํรงเงินกองทุนและกนัเงินสาํรองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีจดัตั้ง

นิติบุคคลนั้นหรือกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 

  (4)3  แสดงไดว้า่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีปฏิบติังานดา้นใดดา้นหน่ึงดงัน้ี  

มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(ก)  งานเก่ียวกบัการบริหาร กาํหนด ควบคุม และกาํกบัดูแลนโยบายของ 

ผูข้อรับใบอนุญาต 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น. 2/2564  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 27/2560  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 5)  

ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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(ข)  งานเก่ียวกบัการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกบัการแนะนาํ

การลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทนุหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน การจดัการลงทนุ 

หรือการจดัการสาขาของผูข้อรับใบอนุญาต 

(ค)  งานเก่ียวกบัการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกบัการปฏิบติัการ 

การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเส่ียง 

  (5)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 25  

วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ 

ผูจ้ดัการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวดว้ย 

  ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-2 

หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

หรือการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูข้อรับใบอนุญาตจะไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักลา่วต่อเม่ือมีคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง (2) (3) (4) และ (5) 

  3มิใหน้าํความในวรรคหน่ึง (4) มาใชบ้งัคบักบัผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ท่ีเป็นนิติบุคคลตามขอ้ 5(10) ซ่ึงไดย้ืน่คาํขอรับใบอนุญาตภายในวนัท่ี 

15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

หมวด 2 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

______________________ 

  ขอ้ 106   ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยืน่คาํขอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลกัฐาน

ประกอบคาํขอตามแบบและวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

  ขอ้ 113   ยกเลิก 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 33/2564  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 7)  

ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
3 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 123   ในกรณีท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวา่ผูข้อรับใบอนุญาตเป็น 

ผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีกาํหนดตามขอ้ 9 ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. เสนอเร่ืองต่อ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.  

ไดรั้บคาํขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคูมื่อสาํหรับประชาชน

และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. 

  5ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย 

ล่วงหนา้แบบ ส-2 หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้หรือการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหแ้ก่ผูข้อรับใบอนุญาตซ่ึงมิไดเ้ป็น 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น

ท่ีปรึกษาการลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล อยูก่่อน แลว้แต่กรณี ใหใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลว่งหนา้ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัต่อเม่ือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยน์ั้นมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้เป็นไปตามแบบทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้ 13   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จะเร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประเภทท่ีกาํหนดในใบอนุญาต

ไดต่้อเม่ือสาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถแสดงไดถึ้งเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  มีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

(ข)  มีนโยบายและมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานและบคุลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามประเภทท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจที่มี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามใหมี้การดาํเนินงานตามนโยบายและ

มาตรการท่ีวางไว ้

(ค)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ตามประเภทท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น. 2/2564  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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(ง)  มีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผดิชอบงานดา้นธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ตามประเภทท่ีขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 

  (2)  ตอ้งประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทใดประเภทหน่ึงตามท่ีกาํหนด

ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาต เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งไดมี้การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ลว้ 

  (3)3  ตอ้งดาํรงคุณสมบติัตามขอ้ 9 และดาํเนินการในเร่ืองท่ีไดแ้สดงไวใ้น (1) (ก) (ข) 

(ค) และ (ง) ตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 เป็นนิติบคุคลตามขอ้ 5(10) ซ่ึงไดรั้บการผ่อนผนัคุณสมบติัเก่ียวกบั

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามขอ้ 9 วรรคสาม ตอ้งมีและดาํรงคุณสมบติัในเร่ืองดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี  

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  (4)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ซ่ึงเป็นนิติ

บุคคลตามขอ้ 5(3) หรือ (4) และไดรั้บใบอนุญาตก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  ตอ้งดาํรงโครงสร้าง

การถือหุน้และสัดส่วนการถือหุน้โดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์มิไดจ้าํกดัเฉพาะหลกัทรัพย ์

ท่ีเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5(3) หรือ (4) แลว้แต่กรณี จนถึงวนัท่ี  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

  (5)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ดงัต่อไปน้ี  

ตอ้งดาํรงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้  ทั้งน้ี ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุน้ท่ีไดแ้สดงไวล้่าสุดต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ก)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตท่ีไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 16(3) 

(ข)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัเป็นบริษทั

หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ไดรั้บส่วนลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการอนุญาต 

การประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

  (6)5  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-2 หรือใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือการเป็น

ผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น. 2/2564  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 6)  

ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
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หลกัทรัพยแ์บบ ข ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ค หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทนุ

ส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี ตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่สามารถปฏิบติั 

ลใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในวรรคหน่ึง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดงักล่าวได ้

  ขอ้ 13/13   การปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการเร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ตามขอ้ 13(1) สาํหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ท่ีใชคุ้ณสมบติั

การเป็นนิติบุคคลตามขอ้ 5(10) ในการขอรับใบอนุญาต ให้พิจารณาภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 

  (1)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจซ้ือขายล่วงหนา้ตาม

พระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ พ.ศ. 2542  อยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ียื่นคาํขอรับ

ใบอนุญาต โดยการประกอบธุรกิจซ้ือขายล่วงหนา้ดงักลา่วมีลกัษณะเดียวกบัประเภทของธุรกิจสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวขอจาํกดัขอบเขตการประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจนั้นไวเ้ฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้หรือ 

ตวัแปรเก่ียวกบัสินคา้เกษตร ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถเร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ประเภทนั้นไดโ้ดยไม่ตอ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 

  (2)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดข้อใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความพร้อม 

ในการประกอบธุรกิจในระหวา่งการพจิารณาใหใ้บอนุญาต และสาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็น

วา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตสามารถแสดงไดถึ้งความพร้อมในการประกอบธุรกิจอยา่งครบถว้นตามเง่ือนไข 

ท่ีกาํหนดก่อนวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดแลว้ 

  ขอ้ 143   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 15 ขอ้ 16 และขอ้ 17 ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาต

และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหเ้ป็นดงัน้ี 

  (1)  คาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ คาํขอละ 30,000 บาท 

  (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 ฉบบัละ 5,000,000 บาท 

  ใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียมคาํขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง (1) และใหค้่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง (2) เป็นฉบบัละ 4,850,000 บาท  สาํหรับผูข้อรับใบอนุญาตดงัต่อไปน้ี 

  (1)  นิติบุคคลตามขอ้ 5(10) 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  นิติบุคคลตามขอ้ 5(11) ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

สินคา้เกษตรตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขอรับ

ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตร เน่ืองจากใชคุ้ณสมบติัการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต 

ใหป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติั 

การซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ พ.ศ. 2542 

  เม่ือสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บคาํขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหผู้ย้ืน่คาํขอชาํระค่าธรรมเนียมคาํขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีเป็นการยืน่คาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

พร้อมกบัคาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์หากผูข้อรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลในกลุ่ม 

นิติบุคคลเดียวกนัของผูข้อรับใบอนุญาตไดเ้สียค่าธรรมเนียมสาํหรับคาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมคาํขอรับใบอนุญาตตามประกาศน้ี 

  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

แบบ ส-1  หากผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ตามขอ้ 14(2) 

  (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก 

  (2)1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดจ้าํกดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้ท่ีเก่ียวกบัตราสารแห่งหน้ีหรือ

โลหะมีค่า 

  (3)  ผูข้อรับใบอนุญาตซ่ึงมีนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์

ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 

  ขอ้ 171   ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

แบบ ส-1  หากผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท

การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจาํกดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า  

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น/ข. 9/2554  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2)  

ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น/ข. 9/2554  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2)  

ลงวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
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ใหล้ดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีผูข้อรับใบอนุญาตจะตอ้งเสียเป็นจาํนวนท่ีเท่ากบัค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวท่ีผูข้อรับใบอนุญาตไดเ้สียไวแ้ลว้ 

หมวด 3 

การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เดิม 

______________________ 

  ขอ้ 18   ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากประเภทท่ีไดรั้บอนุญาตตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีตนมีอยูเ่ดิม ใหย้ืน่คาํขอตามท่ีกาํหนดในหมวด 2 

  ในการยืน่คาํขอตามวรรคหน่ึง ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตยืน่คาํขอเพื่อคืนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงตนหรือนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อนวนัท่ี 

ยืน่คาํขอดงักล่าวพร้อมกนัดว้ย  ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 19 หรือขอ้ 20 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 193   ในกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

แบบ ส-1 ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตดาํเนินการเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-2 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญา

ซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตร ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ การเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงผูข้อรับใบอนุญาตมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่คาํขอ 

  (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แต่ไม่รวมถึงใบอนุญาตดงัน้ี ซ่ึงนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อน

วนัท่ียืน่คาํขอ 

(ก)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน 

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจาํกดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัโลหะมีค่า 

(ข)  ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตร 

  ขอ้ 20   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทน 

ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แต่ไมร่วมถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 25/2558  เร่ือง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558) 
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การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจาํกดัเฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวกบัทองคาํ  

ซ่ึงนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกนัมีอยูก่่อนวนัท่ียืน่คาํขอ 

  ขอ้ 21   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงตอ้งดาํรงสถานะเป็นนิติบุคคลในกลุ่มนิติบุคคล

เดียวกนัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 13(5) จะเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจนทาํใหไ้ม่มีสถานะ

ดงักล่าว หากประสงคจ์ะประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตต่อไป ใหผู้น้ั้นยื่นคาํขอ

เพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนวนัที่มี 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ พร้อมกบัคาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ประเภทท่ีประสงคจ์ะประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีกาํหนดในหมวด 2 

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีไดมี้การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่ 

ผูข้อรับใบอนุญาตซ่ึงไดย้ืน่คาํขอเพื่อคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 18 

วรรคสองหรือขอ้ 21 แลว้แต่กรณี ใหใ้บอนุญาตท่ีออกดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีมีการยกเลิก

ใบอนุญาตท่ีคืนนั้น 

บทเฉพาะกาล 

______________________ 

  ขอ้ 23   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งถกูยกเลิกโดยประกาศฉบบัน้ี ประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามท่ีไดรั้บอนุญาตต่อไปได ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดในใบอนุญาตดงักล่าว 

  ขอ้ 24   คาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดย้ืน่ต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งถูกยกเลิกโดยประกาศฉบบัน้ี 

หากไดมี้การยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขอรับ

ใบอนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตามประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

  ขอ้ 25   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งถกูยกเลิกโดยประกาศฉบบัน้ีและยงัไม่ได้

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามประเภทท่ีไดรั้บใบอนุญาต เร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้นั้นไดเ้ม่ือสาํนกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดในประกาศดงักล่าว เวน้แต่กรณีท่ีมีความแตกต่างกนัเพียงวิธีการซ่ึงมิไดท้าํให้

คุณสมบติัซ่ึงแสดงไวใ้นคาํขอรับใบอนุญาตเปล่ียนแปลงไปในสาระสาํคญั 
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  ขอ้ 26   ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็น

ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตดงักล่าวตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 56/2547  เร่ือง การออกใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศฉบบัน้ี ดาํรงโครงสร้างการถือหุน้ 

โดยธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามประเภทท่ี

กาํหนดในประกาศฉบบัดงักล่าว ในสัดส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

 

 

 

 (นายวิจิตร สุพินิจ) 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 


