
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ. 11/2553 
เร่ือง  การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
และผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(ฉบบัประมวล) 
________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 16 วรรคสาม และมาตรา 17(4) แห่ง
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการ
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 
มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ . 7/2547   
เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2547 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ . 47/2547  
เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูข้อจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา  
ซ่ึงประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เฉพาะกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนั 
  ผูล้งทุนสถาบนัตามวรรคหน่ึง  ใหห้มายความถึง   ผูล้งทุนสถาบนัตามมาตรา 3 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทนิติบุคคลท่ีเป็น
ผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม 
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หมวด 1 
การจดทะเบียน 

________________________ 

ส่วนท่ี 1 
ประเภทนิติบุคคลและลกัษณะของผูข้อจดทะเบียน 

________________________ 

  ขอ้ 4   ผูข้อจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งมิไดจ้  ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน หรือ
ประเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
  (3)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ประเภทผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายของประเทศนั้น  ทั้งน้ี เฉพาะการขอจดทะเบียน
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
  (4)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  ทั้งน้ี เฉพาะการขอจดทะเบียน 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

  ขอ้ 5   ผูข้อจดทะเบียนท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย์ หรือ
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนตามขอ้ 4(1) (2) และ (4) ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเภทท่ีขอจดทะเบียนได ้
ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
  (2)  สามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย 
ท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกจ ากดั พกั หรือระงบัการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
นิติบุคคลนั้น 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 6/2555  เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 6/2555  เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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  (4)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังาน ก.ล.ต. วา่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายหรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ อยูร่ะหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้ง 
ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังาน
อนัดีของธุรกิจ 

  ขอ้ 6   ผูข้อจดทะเบียนซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 4(3) 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 
  (2)  มีการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบปี 
  (3)  การประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ในประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นจดัตั้งข้ึนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ท่ีมีการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจไม่ดอ้ยกวา่มาตรการก ากบัดูแลตาม
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
  (4)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกจ ากดัหรือพกัการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยทางการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ของนิติบุคคลดงักล่าว 
  (5)  ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 
ตามกฎหมาย หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผดิ ในความผดิเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตหรือไม่ไดรั้บการจดทะเบียน หรือ
ความผดิท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
  (6)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังาน ก.ล.ต. วา่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูร่ะหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน  รวมทั้ง  
ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังาน
อนัดีของธุรกิจ  ตลอดจนไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ขาดความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจสัญญา  
ซ้ือขายล่วงหนา้ของนิติบุคคลดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 2 
ขั้นตอนการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียม 

________________________ 

  ขอ้ 7   ใหผู้ข้อจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญายืน่ค  าขอต่อส านกังาน ก .ล.ต. 
พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามแบบและวธีิการท่ีส านกังาน ก .ล.ต. จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 8   ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาค าขอจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

  ขอ้ 9   ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาใหเ้ป็น ดงัน้ี 
  (1)  ค าขอจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา ค าขอละ 30,000 บาท 
  (2)  การรับจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา ประเภทละ 200,000 บาท 
  เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขอจดทะเบียน 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาแก่ส านกังาน ก.ล.ต.  
  ใหผู้ไ้ดรั้บการจดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนในวนัท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
รับจดทะเบียน 

ส่วนท่ี 3 
การส้ินสุดลงของการจดทะเบียน 

________________________ 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนส้ินสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภทท่ี
ก าหนดในขอ้ 4 ใหถื้อวา่การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศน้ีเป็นอนัส้ินสุดลง  

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 14/2558  เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 14/2558  เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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หมวด 2 
การด ารงความเป็นผูไ้ดรั้บการจดทะเบียน 

________________________ 

  ขอ้ 11   ผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนตอ้งด ารงลกัษณะดงัต่อไปน้ีตลอดเวลาท่ีไดรั้บการ 
จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
  (1)  ผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย์
หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนตามขอ้ 4(1) (2) หรือ (4) ตอ้งด ารงลกัษณะตามท่ีก าหนด
ในขอ้ 5 
  (2)  ผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 4(3) 
ตอ้งด ารงลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 6(1) (3) (4) (5) และ (6) 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนไม่สามารถด ารงลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง 
ใหผู้ไ้ดรั้บการจดทะเบียนดงักล่าวแจง้ลกัษณะท่ีไม่สามารถด ารงไดพ้ร้อมขอ้เทจ็จริงใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบโดยทนัที 

  ขอ้ 12   เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดในวรรคสอง ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งใหผู้ไ้ดรั้บ
การจดทะเบียนท่ีไม่สามารถด ารงลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 แกไ้ข กระท าการ หรืองดเวน้กระท า
การใด ๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และหากผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนไม่ปฏิบติัตามค าสั่งดงักล่าว  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาได้ 
  ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. เห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ไ้ดรั้บการจดทะเบียนไม่สามารถด ารง
ลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 นั้น เป็นกรณีร้ายแรงถึงขนาดท่ีไม่สมควรใหเ้ป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาต่อไป หรือโดยสภาพของขอ้เทจ็จริงผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนไม่อาจปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ
ท่ีก าหนดได ้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. มีอ านาจเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาได้ 
 
 
 
 
 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กธ. 6/2555  เร่ือง การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภท
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

________________________ 

  ขอ้ 13   ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งถูกยกเลิกโดยประกาศน้ี เป็นผูไ้ดรั้บการ 
จดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาตามประกาศน้ีในประเภทท่ีไดรั้บการจดทะเบียนอยูเ่ดิม และ
ตอ้งด ารงสถานะการเป็นนิติบุคคลตามประเภทท่ีก าหนดตลอดจนลกัษณะความเป็นผูไ้ดรั้บการ  
จดทะเบียนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ีดว้ย 
  ใหผู้ไ้ดรั้บการจดทะเบียนประเภทผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึงซ่ึงเป็น  
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้ 4(3) มีส่วนของผูถื้อหุน้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

หมวด 4 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 
________________________ 

  ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 

(นายวจิิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


