แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษทั ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษทั ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
วันที่
รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประสงค์จะควบเข้ากัน
(ผู้ยื่นคำขอ)
ส่วนที่ 1
ให้ระบุข้อมูลบริษัทผู้ยื่นคำขอเป็นรายบริษัท ทุกบริษัท ตามรายการต่อไปนี้
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1
ชื่อบริษัท
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่
วันที่
โปรดเลือกข้อมูลของบริษัทผู้ยื่นคำขอ (สามารถเลือกได้มากกกว่า 1 ข้อ)
 เป็นบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

2
 เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 อื่น ๆ โปรดระบุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ…………..….… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………..…..….…… บาท รวม……………………..บาท
หุ้นบุริมสิทธิ……..…....… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว
หุ้นสามัญ…………..……………… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุ้นบุริมสิทธิ…………..………………หุ้น มูลค่าหุ้นละ…………..บาท รวม……………………บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2
ชื่อบริษัท
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่
วันที่
โปรดเลือกข้อมูลของบริษัทผู้ยื่นคำขอ (สามารถเลือกได้มากกกว่า 1 ข้อ)
 เป็นบริษัทซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

3
 เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า
 เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 เป็นบริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 อื่น ๆ โปรดระบุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ…………..….… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………..…..….…… บาท รวม……………………..บาท
หุ้นบุริมสิทธิ……..…....… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว
หุ้นสามัญ…………..……………… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุ้นบุริมสิทธิ…………..………………หุ้น มูลค่าหุ้นละ…………..บาท รวม……………………บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)

4
โปรดกรอกข้อมูลประเภทใบอนุญาตและ/หรือการจดทะเบียน (ถ้ามี) และประเภทธุรกิจที่ประกอบในปัจจุบัน
(กรณีได้รับทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โปรดกรอกทั้งสองตาราง)
บริษัท

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่ได้รับ

ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์
ที่ประกอบ

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1
(โปรดระบุชื่อ ....)
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2
(โปรดระบุชื่อ ....)
บริษัท

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1
(โปรดระบุชื่อ ....)
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2
(โปรดระบุชื่อ ....)

ประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่ได้รับ

ประเภท
การจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ได้รับ

ประเภทธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ประกอบ

5
รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน ส่วนที่ 2
ชื่อบริษัท
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ…………..….… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………..…..….…… บาท รวม……………………..บาท
หุ้นบุริมสิทธิ……..…....… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว
หุ้นสามัญ…………..……………… หุ้น มูลค่าหุ้นละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุ้นบุริมสิทธิ…………..………………หุ้น มูลค่าหุ้นละ…………..บาท รวม……………………บาท
(มูลค่าคิดเป็นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
นโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ให้ระบุนโยบายและวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจ
ที่จะให้ความสำคัญ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ และแผนการขยายขอบเขต
การประกอบธุรกิจ เป็นต้น)

6
อื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุรายละเอียดที่ประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติม

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกราย (ให้แนบผังโครงสร้างการถือหุ้นทั้งกลุ่ม)
ข้อมูล ณ วันที่ ............................................
ชื่อ
เลขทะเบียนบริษัท หรือ
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
เลขบัตรประชาชน/
สัญชาติ
และอังกฤษ)
เลขที่หนังสือเดินทาง
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม

รายชื่อผู้รับประโยชน์จากหุ้น

ถือหุ้น
ในบริษัท

จำนวนหุ้น
ทีถ่ อื

ร้อยละหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

7
กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นด้วย พร้อมแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว (กรณีเป็นบริษัทต่างชาติ)
โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคล
ที่เป็นผู้รับประโยชน์จากหุ้นทุกราย
นิติบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางตรง

นิติบุคคลที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทางอ้อม

นิติบุคคลที่เป็น
ผู้รบั ประโยชน์จาก
หุน้

ชื่อและนามสกุล
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน
/
ตำแหน่ง
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

ชื่อและนามสกุล
ของกรรมการ
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน
/
ตำแหน่ง
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

ชื่อและนามสกุล
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน
/
ตำแหน่ง
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

สัญชาติ

อำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไม่มี)

สัญชาติ

อำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไม่มี)

สัญชาติ

อำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไม่มี)

8
โปรดระบุกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ1 ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อมูล ณ วันที่ ............................................

ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน /
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

ตำแหน่ง

สัญชาติ

(เป็น/ ไม่
เป็น)
กรณีเป็น
ข้าราชการ หรือ
อำนาจ
เจ้าหน้าที่ของ
กระทำแทน
ธปท/คปภ/กลต./
บริษัทฯ
กระทรวงการคลัง
(มี/ไม่มี)
โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานและ
ตำแหน่ง

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ

ให้หมายความรวมถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลัก เกณฑ์เกี่ยวกั บ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ข้อ 4)
(1) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผู้ขอรับใบอนุญาต
(2) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน
หรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจ
แทนลูกค้า
(3) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการ
ภายใน หรือบริหารความเสี่ยง
(4) งานเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพย์สินอื่นที่กำหนดไว้
(5) งานเกี่ยวกับวิเคราะห์ แนะนำ หรือวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า หรือการดูแลบัญชีของลูกค้าเพื่อการตัดสินใจแทนลูกค้า
1
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การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเข้ากัน

ส่วนที่ 3

โปรดระบุประเภทใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพย์และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายหลังการควบบริษัทกันประสงค์จะขอรับ (กรณีขอรับทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรดให้ข้อมูลทั้งสองตาราง)
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ขอรับ (ระบุ) …………………………………………………
(ใส่เครื่องหมาย “  ” ในช่องที่ต้องการระบุ)
ประเภท
ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1
ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจที่ประกอบ
อยู่ในปัจจุบัน
1.การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
5. การจัดการกองทุนรวม
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
7. กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. การจัดการเงินร่วมลงทุน
9. การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
10. การค้าหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารแห่งหนี้
11. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
อันเป็นตราสารแห่งหนี้
12. การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
13. การค้าหลักทรัพย์ทเี่ ป็น
หน่วยลงทุน

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2
ธุรกิจที่ประกอบ
อยู่ในปัจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัทซึ่งจะเกิด
จากการควบเข้ากัน
ประสงค์จะประกอบ
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ประเภท
ธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 1
ธุรกิจที่ประกอบ
อยู่ในปัจจุบัน

ผู้ยื่นคำขอรายที่ 2
ธุรกิจที่ประกอบ
อยู่ในปัจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัทซึ่งจะเกิด
จากการควบเข้ากัน
ประสงค์จะประกอบ

14. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน
15. การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน
16. การค้าหลักทรัพย์อัน
เป็นตราสารทุน
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ขอรับ
(ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
5. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับ
ตราสารหนี้
6. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับตราสารหนี้
7. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัด
เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า
8. การเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตร

ผู้ยื่นคำขอ
รายที่ 1
ธุรกิจที่ประกอบ
อยู่ในปัจจุบัน

ผู้ยื่นคำขอ
รายที่ 2
ธุรกิจที่ประกอบ
อยู่ในปัจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัท
ซึ่งจะเกิดจาก
การควบเข้ากัน
ประสงค์จะ
ประกอบ
ซื้อขายล่วงหน้า
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เงื่อนไขที่ต้องรับทราบ
 กรณี ไม่มีการควบบริษั ทเข้ากันและไม่ ได้มีการจดทะเบี ยนบริษั ทใหม่ ภายใน 14 วั นนับแต่วันที่ มีมติการให้
ควบบริษัทเข้ากันของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ต้องดำเนินการส่งใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์คืนสำนักงาน
หรือสำนักงานจะจำหน่ายคำขอออกจากสารบบแล้วแต่กรณี
 กรณี เป็ น สถาบัน การเงิน หรือบริษั ท ประกั น ชี วิต ต้ องมีก ารดำเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ ก ำกั บดู แล
การควบกิจ การของสถาบันการเงิน หรือบริษั ท ประกัน ชี วิตนั้ น ด้ วยแล้ วแต่ ก รณี หากไม่ ปฏิ บัติให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายดังกล่าว ต้องดำเนินการส่งใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์คืนสำนักงาน
 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย
คำรับรองผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
ส่วนที่ 4
(1) บริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบ
ธุรกิ จหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงการอนุ ญาตประกอบธุรกิ จหลัก ทรัพ ย์ประเภทการเป็น นายหน้ า
ระหว่ า งผู้ ค้ า หลั ก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2555 หรื อ กฎกระทรวงการอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภท
การให้สิน เชื่อ เพื่อธุรกิจหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2555 ซึ่ งออกตามพระราชบัญญั ติหลั กทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และ/หรือ มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่ ก ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพ ย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมี ค่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 24/2558
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(2) ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ จัด การ และบุ ค คลผู้ มี อ ำนาจในการจั ด การของบริ ษั ท ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(3) ข้ อ ความในแบบคำขอรั บ ใบอนุ ญ าตและเอกสารหลั ก ฐานประกอบแบบคำขอที่ แ นบมาพร้ อ มนี้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ
(4) บริษัท ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่า แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือประกอบ
ธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ
จากบริษัทในกลุ่มนิติบุคคลเดียวกันให้เป็นผู้ยื่นคำขอ) เป็นการกระทำแทนและเพื่อ บริษัท และให้มีผลผูกพั น
เสมือนเป็นการกระทำของบริษัททุกประการ
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(5) บริ ษั ท ผู้ ยื่น คำขอรับใบอนุ ญ าตยิน ยอมและจะอำนวยความสะดวกให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ เข้าไปในสถานที่
ประกอบธุรกิจหรือ สถานที่ ตั้งของผู้ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ สถานที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพย์หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทผู้ยื่นคำขอที่ได้ยื่นไว้
ต่อสำนักงาน

ลายมือชื่อ …………………………………….... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(

) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ ………………………………………… กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ประทับตรา (ถ้ามี)

(

) ผูกพันนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

ตำแหน่ง
รายการเอกสารหลัก ฐานที่ ยื่น ประกอบแบบคำขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ สั ญ ญา
ซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
(1) ……………………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………………
(4) ……………………………………………………………………………………………………
เจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้
(1) ชื่อ...........................................................................................................................................………..
ตำแหน่ง .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
หมายเลขโทรสาร .............................................
e-mail ...........................................................……
(2) ชื่อ.......................................................................................………..…...................................………..ตำแหน่ง
.................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
หมายเลขโทรสาร .............................................
e-mail ...........................................................……
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คำแนะนำสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากัน
1. การจั ดทำแบบคำขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิ จหลัก ทรั พย์ และ/หรือสั ญญาซื้อ ขายล่วงหน้ าสำหรับบริษั ท
ซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันให้ผู้ยื่นคำขอทุกรายจัดทำข้อมูลโดยแสดงรายการตามที่กำหนดในข้อถัดไป
2. การจัด เตรียมเอกสารหลัก ฐานที่แสดงคุณ สมบัติผู้ยื่น คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลั กทรัพย์และ/หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเข้ากันประกอบแบบคำขอนี้
(ก) ผู้ ยื่ น คำขอต้ อ งแสดงเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงโครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ อำนาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของส่วนงาน ระบบงาน และบุ คลากรเกี่ย วกั บการบริหารงานที่ ดี และมี ประสิท ธิ ภาพ
นโยบายและมาตรการในการป้องกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ การล่วงรู้ข้อ มู ลภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเข้ากัน โดยต้องระบุ
มาตรการในการควบคุม และติดตามงานให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรการที่ วางไว้ รวมถึงความพร้อ ม
ของระบบงานและบุ คลากรในการประกอบธุ ร กิ จ ตามประเภทที่ ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ให้ ร ะบุ โครงสร้ า ง
การจัดส่วนงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปของแต่ละส่วนงาน
ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการประกอบธุรกิจหลั ก ทรั พ ย์ หรือ ธุ รกิ จสั ญญาซื้ อ ขายล่ วงหน้ า และธุ รกิ จที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง
กับธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเข้ากัน
ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไม่มี) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์
การดำรงตำแหน่ง และการถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ค) เอกสารรายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้ น หรื อ เอกสารอื่ น ที่ แสดงมติ ก ารให้ ควบบริ ษั ท เข้ากั น ของที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นของผู้ยื่นคำขอ
(ง) กรณี ผู้ยื่น คำขอเป็น สถาบั น การเงิน หรื อบริษั ท ประกั น ชีวิต ให้ จัด เตรีย มเอกสารหรือ หลั ก ฐานที่ แสดง
การดำเนิ น การให้เป็ น ไปตามกฎหมายการควบกิ จการของหน่ วยงานที่ ก ำกั บดู แลสถาบั น การเงิน หรื อ
บริษัทประกันชีวิต แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
(จ) หากผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอื่น และประสงค์จะให้ บริษัทซึ่ งจะเกิดจากการควบเข้ากัน เป็นบริษั ท
หลั ก ทรัพ ย์ และประกอบกิ จการดั ง กล่ าว ให้ จั ด เตรี ย มเอกสาร หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงได้ ว่ากิ จการนั้ น
จะมี ความเกี่ยวเนื่ อ ง เป็น ประโยชน์ หรื อ สนั บสนุ น การประกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ต ามประเภทที่ ขอรั บ
ใบอนุ ญ าต และไม่เกิด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กรณี ที่ อ าจเกิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ให้แสดงระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
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(ฉ) กรณี ผู้ ยื่ น คำขอประสงค์ จ ะให้ บ ริ ษั ท ซึ่ ง จะเกิ ด จากการควบบริ ษั ท เข้ า กั น ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประเภท
ที่มิได้ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่ได้รับแต่เดิม ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงเอกสารหลัก ฐานว่าได้มีการดำเนินการ
คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้า หรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
หรือ ดำเนิน การอื่นใดเกี่ยวกับทรัพ ย์สินของลูก ค้าหรือเพื่อ ประโยชน์ ในการคุ้มครองทรัพ ย์สิน ของลู กค้า
เป็นสำคัญ
(ช) ประมาณการทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว และงบการเงินประจำปี
ให้ ผู้ยื่น คำขอจัด ทำประมาณการทุ น จดทะเบี ย นซึ่ ง ชำระแล้ ว งบการเงิ น ประจำปี ฐานะทางการเงิ น
ความสามารถในการดำรงเงิน กองทุ น และกัน เงิน สำรองได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ของกฎหมายที่ จัดตั้ งบริ ษั ท
ซึ่ งเกิดจากการควบบริษัท เข้ากัน หรือ กฎหมายที่ ควบคุม การประกอบธุ ร กิ จของบริ ษั ท ซึ่ งเกิ ด จากการ
ควบบริษัทเข้ากัน ณ วันที่ควบบริษัทควบเข้ากันแล้วเสร็จ พร้อมสมมติฐาน (ถ้ามี)

