
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทลธ. 80/2558 
เร่ือง  การแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติ 

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(ฉบับประมวล) 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบกับ 
มาตรา 23(3) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  คณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
  “ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า 
  “ประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
 “บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน”  หมายความว่า   บคุลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านใดด้านหนึ่งตามที่ประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนก าหนด 
  ค าว่า “ผู้จัดการ” “ผู้อ านวยการฝ่าย” “ผู้จัดการสาขา” “ผู้แนะน าการลงทุน”  
“นักวิเคราะห์การลงทุน” และ “เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  ข้อ 2   หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถแต่งตั้งหรือ
มอบหมายบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตกิารซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
พ.ศ. 2542  ใหเ้ป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ โดยมิต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
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  ข้อ 3   การแต่งต้ังหรือมอบหมายบุคลากรที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไว้ในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  ข้อ 4   บุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1)  บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนีใ้ห้แก่ผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  อยู่ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวทางการด าเนินการ
รวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
         (ก)  งานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุม และก ากับดูแลนโยบายของ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า  
         (ข)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน า 
การลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการสาขา หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจ 
แทนลูกค้า 
         (ค)  งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง  
  (2)  บุคลากรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือแนะน า 
การลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้าตามพระราชบัญญัติ 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  อยู่ในวันที่ยื่นค าขอรับความเห็นชอบบุคลากรต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. 

  ข้อ 5   บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ 4 ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  ต าแหน่งงานเกี่ยวกับการบริหาร ก าหนด ควบคุม และก ากับดูแลนโยบายของ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่  
 (ก)  กรรมการ 
 (ข)  ผู้จัดการ 
 (ค)  ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งตาม (ข) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
  (2)  ต าแหน่งงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะน า
การลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดการสาขา หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจ 
แทนลูกค้า ได้แก่ 
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 (ก)  รองผู้จัดการ 
 (ข)  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 (ค)  ผู้อ านวยการฝ่าย  
 (ง)  ผู้จัดการสาขา 
 (จ)  ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งตาม (ก) ถึง (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

(3)  ต าแหน่งงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ 
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 
 (ก)  รองผู้จัดการ 
 (ข)  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 (ค)  ผู้อ านวยการฝ่าย  
 (ง)  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 (จ)  ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าต าแหน่งตาม (ก) ถึง (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
 (ฉ)  กรรมการในคณะกรรมการซึ่งผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขาย
ล่วงหน้าแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
 (ช)  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ว่าจะเรียกชื่อใดซึ่งให้ค าปรึกษาหรือความเห็นต่อ
คณะกรรมการตาม (ฉ)  
  (4)  ต าแหน่งงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือแนะน าการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแล
บัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า ได้แก่ 
 (ก)  ผู้แนะน าการลงทุน  
 (ข)  นักวิเคราะห์การลงทุน 
 (ค)  เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 

  ข้อ 6   การแต่งต้ังหรือมอบหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อ 4(1) เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  ผู้ประกอบธุรกิจที่ท าการแต่งตั้งหรือมอบหมายต้องเป็น  
 (ก)  ผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญา  
ซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ที่ได้รับใบอนุญาตเน่ืองจากใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ 
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ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 
 (ข)  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบ 
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รับใบอนุญาตเน่ืองจากใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 
  (2)  เป็นการแต่งต้ังหรือมอบหมายใหเ้ป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยให้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งงานเดิม หรือต าแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม   
  (3)  ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งงานตามข้อ 4(1)(ก)  
หรือ (ข) บุคลากรดังกล่าวต้อง 
 (ก)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
 (ข)  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 8 
 (ค)  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในข้อ 9 
  (4)  ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งงานตามข้อ 4(1)(ค) 
บุคลากรดังกล่าวต้อง 
 (ก)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
 (ข)  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 8 

  ข้อ 7   การแต่งต้ังหรือมอบหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามข้อ 4(2) เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  ผู้ประกอบธุรกิจท าการแต่งต้ังหรือมอบหมายบุคลากรดังกล่าวให้เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ผู้แนะน าการลงทุน 
 (ข)  นักวิเคราะห์การลงทุน 
 (ค)  เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 
  (2)  บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายต้อง  
 (ก)  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 8 
 (ข)  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในข้อ 9 
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  ข้อ 8   บุคลากรที่ผู้ประกอบธุรกิจจะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุน ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถ ผ่านการอบรม หรือการทดสอบหลักสูตร 
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่ส านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ  ทั้งนี้ ตามตารางคุณสมบัติของ 
บุคลากรแต่ละประเภทที่แนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ 9   ในการยื่นค าขอรับความเห็นชอบบุคลากรต่อส านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม
แบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต.  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส าหรับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเดิมหรือต าแหน่ง 
งานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม ซึ่งเป็นงานตามข้อ 4(1)(ก) ให้ยื่นค าขอก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน  แต่ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
  (2)  ส าหรับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเดิมหรือต าแหน่ง
งานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม ซึ่งเป็นงานตามข้อ 4(1)(ข) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน 
นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรหรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
  (3)  ส าหรับการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะน าการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน
หรือเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน  แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  ข้อ 10   ส านักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอรับความเห็นชอบ 
ตามข้อ 9 เมื่อบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งได้ยื่นค าขอภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
ส าหรับประชาชน 

ข้อ 10/1   การแต่งตั้งหรือมอบหมายบุคลากรให้ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อ 5(3)(ง) ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

                                                        
 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 36/2560  เรื่อง การแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติ 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 36/2560  เรื่อง การแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคลากรตามพระราชบัญญัติ 
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542  เป็นบุคลากร ในธุรกิจตลาดทุนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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  ข้อ 11   ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด ารง
ต าแหน่งดังต่อไปนี้ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 
เจ็ดวันท าการนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือมอบหมาย  
  (1)  บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 5(1) ข้อ 5(2) และข้อ 5(4) 
  (2)  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแลการปฎิบัติงานตามข้อ 5(3)(ง) 

ข้อ 12   ให้ถือว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้ เป็นบุคลากรในธุรกิจ 
ตลาดทุนตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนต่อไป 

  ข้อ 13   ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
โดยปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเดิมหรือต าแหน่งงานใหม่ที่อยู่ในงานด้านเดิม  หากปรากฏว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานในภายหลังจนเป็นผลให้บุคลากรดังกล่าวไม่ไดป้ฏิบัติงานด้านเดิมอีกต่อไป  
ให้ถือว่าการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามประกาศนี้สิ้นสุดลง และให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรรายดังกล่าวใหม่ตามประกาศบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  ข้อ 14   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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