
 

 
 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยลว่งหน้ำสินค้ำเกษตร 

วันท่ี       
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต ส่วนที ่1 
 

(ชื่อภาษาไทย)   
(ชื่อภาษาอังกฤษ)   
ที่อยู่  
(ภาษาไทย)   
(ภาษาอังกฤษ)   
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร   
e-mail         
จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชน จ ากัด เลขที่          วันที่   
วัตถุประสงค์ของบริษัท     
ทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว 
หุ้นสามัญ…………..….… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………..…..….…… บาท รวม…………………… บาท 
หุ้นบุริมสิทธิ……..…....… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท 
หมายเหตุ  ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ   
  
 

ประเภทใบอนุญำตเดิมท่ีได้รับภำยใต้ พ.ร.บ. กำรซ้ือขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. 2542  ส่วนที ่ 2 
และธุรกิจทีป่ระสงค์จะด ำเนินกำรภำยใต้ พ.ร.บ. สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
(เฉพำะกรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบธุรกิจภำยใต้ พ.ร.บ. กำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ พ.ศ. 2542) 
 

ใบอนุญำตภำยใต้ พ.ร.บ. กำรซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำฯ ธุรกิจที่ประสงค์จะด ำเนินกำรภำยใต้  
พ.ร.บ. สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำฯ  (เฉพำะสินค้ำเกษตร) ประเภทใบอนุญำตเดิมท่ีได้รับ วันท่ีได้รับใบอนุญำต 

 นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า   ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 ผู้ค้าล่วงหน้า   ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า   ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 ผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า   ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................   

แบบฟอร์ม ณ วันท่ี 14 มี.ค. 60 
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สถำนะของผู้ขอรับใบอนุญำต ส่วนที ่3 

 

 1 ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า 
ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเร่ืองแนวทางการด าเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่  
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  และได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

 2 บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม 1 ที่จัดต้ังขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตร 

 

หมายเหต ุ  

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
สินค้าเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่1 ของผูข้อรับใบอนุญำต ส่วนที ่4 

 ข้อมูล ณ วันที่ ............................................ 

โปรดระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมทุกรำย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม) 

ชื่อ 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขทะเบียนบริษัท หรือ 
เลขบัตรประชำชน/
เลขท่ีหนังสือเดินทำง 

สัญชำติ 
ถือหุ้น 
ในบริษัท 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ร้อยละ 
ของหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด  

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงตรง 
      
      
      
      
      
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงอ้อม  
      
      
      
      
      
รำยชื่อผู้รับประโยชน์จำกหุ้น 
      
      
      
      
      

                                                        
1  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทำงตรง ทำงอ้อม หรือผู้รับประโยชน์จำกหุ้น เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
โดยผู้รับประโยชน์จากหุ้น หมายถึง ผู้ซึ่งมีอ านาจโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) อ านาจก าหนด หรือควบคุมการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ (2) อ านาจก าหนด หรือควบคุมการได้มา จ าหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้น 
ที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจ (3) อ านาจก าหนด หรือควบคุมในลักษณะอื่นใด ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  ทั้งนี้ ไม่ว่าอ านาจ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือโดยประการอี่นใด และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการได้มา  
หรือการถือหุ้นโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น  โดยการถือหุ้นทางออ้ม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นทางตรงเกินกว่า 
ร้อยละ 50 โดยให้นับขึ้นไปตลอดสายจนกระทั่งถึงผู้ถือหุ้นทางอ้อมชั้นบนสุดที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
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กรณีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมทั้ง 
แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว 
 

โปรดระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีเป็นนิติบุคคล และ 
นิติบุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์จำกหุ้นทุกรำย 

นิติบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ทำงตรง 

ชื่อและนำมสกลุ 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชำชน / 
เลขท่ีหนังสือ
เดินทำง 

ต ำแหน่ง สัญชำติ 
อ ำนำจกระท ำกำร
แทนบริษัทฯ 

(มี/ไม่มี) 
      
      
      
      
      

 

นิติบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ทำงอ้อม 

ชื่อและนำมสกลุ 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชำชน / 
เลขท่ีหนังสือ
เดินทำง 

ต ำแหน่ง สัญชำติ 
อ ำนำจกระท ำกำร
แทนบริษัทฯ 

(มี/ไม่มี) 
      
      
      
      
      

 
นิติบุคคลที่เป็น 

ผู้รับประโยชน์จำกหุ้น 
ชื่อและนำมสกุล 

(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 
และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชำชน / 
เลขท่ีหนังสือ
เดินทำง 

ต ำแหน่ง สัญชำติ 
อ ำนำจกระท ำกำร
แทนบริษัทฯ 

(มี/ไม่มี) 
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กรรมกำร ผู้จัดกำร และบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน2 ของผูข้อรับใบอนุญำต     ส่วนที่ 5 

ข้อมูล ณ วันที่ ............................................ 

โปรดระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรและผู้จัดกำร 

ชื่อและนำมสกุล 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชำชน / 
เลขท่ีหนังสือเดินทำง 

ต ำแหน่ง สัญชำติ 
อ ำนำจกระท ำ

กำรแทนบริษัทฯ 
(มี/ไม่มี) 

กรณีเป็นข้ำรำชกำร
หรือเจ้ำหน้ำท่ีของ 
ธปท./คปภ./ก.ล.ต./
กระทรวงกำรคลัง 
โปรดระบุชื่อ
หน่วยงำนและ

ต ำแหน่ง 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

โปรดระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุนในรำยกำรแนบ

                                                        
2 ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 8/2557 เรือ่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
หมายถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน   
  (ก)  งานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุม และก ากับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (ข)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน าการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน 
หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (ค)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การก ากับดูแลการปฏบิัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน 
หรือการบริหารความเสี่ยง  
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ค ำรับรองของผูข้อรับใบอนุญำต                                          ส่วนที ่6 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ซึ่งออกตามความ 
ในพระราชบัญญัตสิัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
(1.1)  มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
(1.2)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อ่ืน 

ที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ 

(1.3)  แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน   
(ก)  งานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุม และก ากับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ข)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน าการลงทุน การวางแผน 

การลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขา
ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(ค)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การก ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง 

(1.4)  แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของ 
นิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าโครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น3 ซึ่งถือหุ้นอยู่ ณ วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเร่ืองแนวทางการด าเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 รายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท (เฉพาะกรณผีู้ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า พ.ศ. 2542) 

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอ 
ที่แนบมาพร้อมนี้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ  
 

                                                        
3  ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หมายความถึง ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ 
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(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมและจะอ านวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจ 

หรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การด าเนินงาน สินทรัพย์หรือ 
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต 

 
 ลายมือชื่อ …………………………..     กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประทับตรา (ถ้าม)ี (                                            )   

 ต าแหน่ง    

 

หมายเหตุ  หากไม่มีข้อมูลที่ต้องกรอกตามแบบค าขอนี้ ให้ระบุว่า “ไม่มี” 

เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่ส านักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้  

(1)  ชื่อ...........................................................................................................................................……….. 
ต าแหน่ง .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................. 
หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................…… 

(2)  ชื่อ.......................................................................................………..…...................................………..
ต าแหน่ง .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ .................................................................. 
หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................…… 
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รำยกำรแนบ 

โปรดระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับบุคลำกรในธุรกิจตลำดทุน 

ชื่อและนำมสกุล 
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชำชน / 
เลขท่ีหนังสือเดินทำง 

ต ำแหน่ง สัญชำติ 
อ ำนำจกระท ำ

กำรแทนบริษัทฯ 
(มี/ไม่มี) 

กรณีเป็นข้ำรำชกำร
หรือเจ้ำหนำ้ที่ของ 
ธปท./คปภ./ก.ล.ต./
กระทรวงกำรคลัง 
โปรดระบุชื่อ
หน่วยงำนและ

ต ำแหน่ง 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 
 
 


