
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กธ. 24/2558 
เร่ือง  การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

สินค้าเกษตร 
(ฉบับประมวล) 

    

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

 ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
 “ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร”  หมายความว่า   ใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยสามารถ
ประกอบธุรกิจได้หลายประเภทดังต่อไปนี้ 
 (1)  การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (2)  การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (3)  การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (4)  การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า   ผู้ที่ถือหุ้นหรือผู้รับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต   
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับประโยชน์จากหุ้น  หมายความถึง  
ผู้รับประโยชน์จากหุ้นตามที่ก าหนดในมาตรา 25 วรรคสี่ 
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หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

    

 ข้อ 3   ผู้ขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรต้องเป็น 
(1)  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้า 

ซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเร่ืองแนวทางการด าเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
และได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 (2)  บริษัทนอกเหนือจากบริษัทตาม (1) ที่จัดต้ังขึ้นใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  

 ข้อ 4   ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร 
ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท  เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
เป็นนิตบิุคคลตามข้อ 3(1) ให้พิจารณาทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วตามข้อ 5 
  (2)  ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
หรือมีพฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ  
  (3)  แสดงได้ว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

(ก)  งานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุม และก ากับดูแลนโยบายของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  

(ข)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน า 
การลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน 
หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต  

(ค)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2560  เรื่อง การขอรบัใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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  (4)  แสดงได้ว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25  
วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล กรรมการ  
ผู้จัดการ และหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวด้วย   

ยกเลิก  
  ข้อ 4/1   ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3(1)  ซึ่งได้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าวต้องแสดงได้ว่ามีโครงสร้างการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งถือหุ้นอยู่ ณ วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการด าเนินการรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2557  รายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท   
  ผู้ถือหุ้นเดิมตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตที่ยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ 

 ข้อ 5   ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคลตามข้อ 3(1) ให้พิจารณาคุณสมบัติ 
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าล้านบาทในวันที่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต 
 (2)  แสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน 
ซึ่งช าระแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10(4) ได้ 

หมวด 2 
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม 

    

 ข้อ 6   ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ประกอบค าขอตามแบบและวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. จัดไว้บนเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

                                                        
 ยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2560  เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2560  เรื่อง การขอรบัใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 



 4 

 ข้อ 7   ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 4 และข้อ 4/1 ให้ส านักงาน ก.ล.ต. เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับค าขอ  พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากส านักงาน ก.ล.ต. 
 ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ 8   ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสินค้าเกษตร ให้เป็นดังนี้ 
  (1)  ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอละ 30,000 บาท  
  (2)  ใบอนุญาต ฉบับละ 150,000 บาท  
  เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตแก่
ส านักงาน ก.ล.ต. 
  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต 

 ข้อ 9   ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 8 แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามข้อ 3(1)  

หมวด 3 
เงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 

    

 ข้อ 10   ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรต้องปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  จะเร่ิมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรตามประเภทที่ก าหนด 
ในใบอนุญาตไดต้่อเมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ถึง
เร่ืองดังต่อไปนี้   
 (ก)  มีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 (ข)  มีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2560  เรื่อง การขอรบัใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรตามประเภทที่ขอเริ่มประกอบธุรกิจ 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและ 
มาตรการที่วางไว้ 
 (ค)  มีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตรตามประเภทที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
 (ง)  มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตรตามประเภทที่ขอเร่ิมประกอบธุรกิจ 
  (2)  ต้องประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ตามที่ก าหนดในใบอนุญาต ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  

  (3)  ต้องด ารงคุณสมบัติตามข้อ 4 และด าเนินการในเร่ืองที่ได้แสดงไว้ใน (1) (ก) (ข) (ค) 
และ (ง) ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร 
  (4)  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตามข้อ 3(1) ต้องมีทุนจดทะเบียน 
ซึ่งช าระแล้วไม่น้อยกว่าจ านวนดังน้ี 
 (ก)  สามสิบห้าล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวันที่ 31  
ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 (ข)  ห้าสิบล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป  
  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ 

  ข้อ 11   ยกเลิก 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
 
 
 

 (นายวรวิทย์  จ าปีรัตน์) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2560  เรื่อง การขอรบัใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2560  เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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