
  

  
 

 

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือ 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน 

 

วันท่ี       

 

รายละเอียดบริษัทหลักทรัพยและ/หรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีประสงคจะควบเขากัน 

(ผูย่ืนคำขอ) สวนท่ี 1 

 

ใหระบุขอมูลบริษัทผูยื่นคำขอเปนรายบริษัท ทุกบริษัท ตามรายการตอไปนี้ 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1  

ช่ือบริษัท 

(ชื่อภาษาไทย)    

(ชื่อภาษาอังกฤษ)    

ท่ีอยู 

(ภาษาไทย)    

(ภาษาอังกฤษ)    

หมายเลขโทรศัพท   หมายเลขโทรสาร    

e-mail          

จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขท่ี          วันท่ี    

โปรดเลือกขอมูลของบริษัทผูย่ืนคำขอ (สามารถเลือกไดมากกกวา 1 ขอ) 

 เปนบริษัทซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทหลักทรัพยซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา 

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือ

สัญญาซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากัน 
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 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทหลักทรัพยซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนสถาบันการเงินซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทประกันชีวิตซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ     

วัตถุประสงคของบริษัท      

                                                     

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ…………..….… หุน มูลคาหุนละ………..…..….…… บาท  รวม……………………..บาท 

หุนบุริมสิทธ…ิ…..…....… หุน มูลคาหุนละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท 

หมายเหตุ ใหระบุเง่ือนไขเก่ียวกับหุนบุริมสิทธิ    

   

ทุนจดทะเบียนซ่ึงชำระแลว 

หุนสามัญ…………..……………… หุน มูลคาหุนละ………….. บาท รวม…….……………… บาท 

(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน) 

หุนบุริมสิทธิ…………..………………หุน มูลคาหุนละ…………..บาท รวม……………………บาท 

(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน) 

 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

ช่ือบริษัท 

(ชื่อภาษาไทย)    

(ชื่อภาษาอังกฤษ)    

ท่ีอยู 

(ภาษาไทย)    

(ภาษาอังกฤษ)    

หมายเลขโทรศัพท   หมายเลขโทรสาร    

e-mail          

จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขท่ี          วันท่ี    

โปรดเลือกขอมูลของบริษัทผูย่ืนคำขอ  (สามารถเลือกไดมากกกวา 1 ขอ)  

 เปนบริษัทซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
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 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทหลักทรัพยซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา 

 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทหลักทรัพยซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนสถาบันการเงินซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 เปนบริษัทประกันชีวิตซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ      

วัตถุประสงคของบริษัท      

                                                     

ทุนจดทะเบียน 

หุนสามัญ…………..….… หุน มูลคาหุนละ………..…..….…… บาท  รวม……………………..บาท 

หุนบุริมสิทธิ……..…....… หุน มูลคาหุนละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท 

หมายเหตุ  ใหระบุเง่ือนไขเก่ียวกับหุนบุริมสิทธิ    

   

ทุนจดทะเบียนซ่ึงชำระแลว 

หุนสามัญ…………..……………… หุน มูลคาหุนละ………….. บาท รวม…….……………… บาท 

(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน) 

หุนบุริมสิทธิ…………..………………หุน มูลคาหุนละ…………..บาท รวม……………………บาท 

(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน) 
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โปรดกรอกขอมูลประเภทใบอนุญาตและ/หรือการจดทะเบียน (ถามี) และประเภทธุรกิจท่ีประกอบในปจจุบัน  

(กรณีไดรับท้ังใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

โปรดกรอกท้ังสองตาราง) 

 

บริษัท ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยท่ีไดรับ 

ประเภทธุรกิจหลักทรัพย 

ท่ีประกอบ  

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

  

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

  

 

บริษัท ประเภทใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ

ขายลวงหนาท่ีไดรับ 

 

ประเภท 

การจดทะเบียนประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาท่ีไดรับ 

 

ประเภทธุรกิจ 

สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

ท่ีประกอบ 

 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

(โปรดระบุช่ือ ....) 

   

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

(โปรดระบุช่ือ ....) 
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รายละเอียดบริษัทหลักทรัพยและ/หรือผูประกอบธุรกิจซ้ือขายลวงหนาซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากัน สวนท่ี 2 

 

ช่ือบริษัท  

(ชื่อภาษาไทย)    

(ชื่อภาษาอังกฤษ)    

ท่ีอยู 

(ภาษาไทย)    

(ภาษาอังกฤษ)    

หมายเลขโทรศัพท   หมายเลขโทรสาร    

e-mail          

ทุนจดทะเบียน  

หุนสามัญ…………..….… หุน มูลคาหุนละ………..…..….…… บาท  รวม……………………..บาท 

หุนบุริมสิทธิ……..…....… หุน มูลคาหุนละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท 

หมายเหตุ  ใหระบุเง่ือนไขเก่ียวกับหุนบุริมสิทธิ     

   

ทุนจดทะเบียนซ่ึงชำระแลว 

หุนสามัญ…………..……………… หุน มูลคาหุนละ………….. บาท รวม…….……………… บาท 

(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน) 

หุนบุริมสิทธิ…………..………………หุน มูลคาหุนละ…………..บาท รวม……………………บาท 

(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน) 

 

นโยบาย วัตถุประสงค และแผนการดำเนินธรุกิจหลักทรัพยและ/หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาและ 

ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

(ใหระบุนโยบายและวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เชน ประเภทธุรกิจ 

ท่ีจะใหความสำคัญ กลุมลูกคาเปาหมาย การรวมมือกับบริษัทตางประเทศ และแผนการขยายขอบเขต 

การประกอบธุรกิจ เปนตน) 
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อ่ืน ๆ (ถามี) ใหระบุรายละเอียดท่ีประสงคจะชี้แจงเพ่ิมเติม  

  

  

  

  

  

  

  

  

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญท้ังทางตรงและทางออมทุกราย (ใหแนบผังโครงสรางการถือหุนท้ังกลุม) 

ขอมูล ณ วันท่ี ............................................ 

 

ช่ือ 

(ใหกรอกท้ังภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขทะเบียนบริษัท หรือ 

เลขบัตรประชาชน/

เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

สัญชาติ 
ถือหุน 

ในบริษัท 

จำนวนหุน 

ท่ีถือ 

รอยละหุนท่ีมี

สิทธิออกเสียง

ท้ังหมด  

รายช่ือผูถือหุนรายใหญทางตรง 

      

      

      

      

รายช่ือผูถือหุนรายใหญทางออม  

      

      

      

      

รายช่ือผูรับประโยชนจากหุน 
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กรณีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคล ใหระบุชื่อกรรมการ ผูจัดการ หรือหุนสวนของนิติบุคคลนั้นดวย พรอมแนบ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกลาว (กรณีเปนบริษัทตางชาติ) 

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผูจัดการ หรือหุนสวนของผูถือหุนรายใหญท่ีเปนนิติบุคคล และนิติบุคคล 

ท่ีเปนผูรับประโยชนจากหุนทุกราย 

นิติบุคคลท่ีเปน 

ผูถือหุนรายใหญ

ทางตรง 

ช่ือและนามสกุล 

(ใหกรอกท้ังภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชาชน 

/ 

เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง 

ตำแหนง สัญชาติ 

อำนาจกระทำการ

แทนบริษัทฯ 

(มี/ไมมี) 

      

      

      

      

      

 

นิติบุคคลท่ีเปน 

ผูถือหุนรายใหญ

ทางออม 

ช่ือและนามสกุล 

ของกรรมการ 

(ใหกรอกท้ังภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชาชน 

/ 

เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง 

ตำแหนง สัญชาติ 

อำนาจกระทำการ

แทนบริษัทฯ 

(มี/ไมมี) 

      

      

      

      

      

 

นิติบุคคลท่ีเปน 

ผูรับประโยชนจาก

หุน 

ช่ือและนามสกุล 

(ใหกรอกท้ังภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชาชน 

/ 

เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง 

ตำแหนง สัญชาติ 

อำนาจกระทำการ

แทนบริษัทฯ 

(มี/ไมมี) 
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โปรดระบุกรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ0

1 ของผูขอรับใบอนุญาต 

ขอมูล ณ วันท่ี ............................................ 

 

ช่ือและช่ือสกุล 

(ใหกรอกท้ังภาษาไทย 

และอังกฤษ) 

เลขบัตรประชาชน /

เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง 

ตำแหนง สัญชาติ 

อำนาจ

กระทำแทน

บริษัทฯ 

(มี/ไมมี) 

(เปน/ ไม

เปน) 

กรณีเปน

ขาราชการ หรือ

เจาหนาท่ีของ 

ธปท/คปภ/กลต./

กระทรวงการคลัง

โปรดระบุช่ือ

หนวยงานและ

ตำแหนง 

 

      

      

      

      

โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ 

 

 

 

 
1 ใหหมายความรวมถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ

บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งปฏิบัติงานดานใดดานหน่ึง ดังน้ี มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ขอ 4) 

(1) งานเก่ียวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผูขอรับใบอนุญาต 

(2) งานเก่ียวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหนวยธุรกิจเก่ียวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะหการลงทุน

หรือผลิตภัณฑในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผูขอรับใบอนุญาต หรือการดูแลบัญชีของลูกคาเพ่ือการตัดสินใจ

แทนลูกคา 

(3) งานเก่ียวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหนวยธุรกิจเก่ียวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการ

ภายใน หรือบริหารความเสี่ยง 

(4) งานเก่ียวกับการจัดการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพยสินอ่ืนท่ีกำหนดไว 

(5) งานเก่ียวกับวิเคราะห แนะนำ หรือวางแผนการลงทุนใหแกลูกคา หรือการดูแลบัญชีของลูกคาเพ่ือการตัดสินใจแทนลูกคา 
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การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา 

ซ้ือขายลวงหนาของบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากัน สวนท่ี 3 

 
โปรดระบุประเภทใบอนุญาตท่ีบริษัทหลักทรัพยและ/หรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาซ่ึงจะเกิดข้ึน
ภายหลังการควบบริษัทกันประสงคจะขอรับ (กรณีขอรับท้ังใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย และใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา โปรดใหขอมูลท้ังสองตาราง)   
 
สำหรับผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีขอรับ (ระบุ) ………………………………………………… 
 
 (ใสเครื่องหมาย  “ / ”  ในชองท่ีตองการระบุ)  

ประเภท 

ธุรกิจหลักทรัพย 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

ธุรกิจท่ีประกอบ 

อยูในปจจุบัน 

 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

ธุรกิจท่ีประกอบ 

อยูในปจจุบัน  

 

ธุรกิจท่ีบริษัทซ่ึงจะเกิด

จากการควบเขากัน 

ประสงคจะประกอบ 

1.การเปนนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพย 

   

2. การคาหลักทรัพย    

3. การจัดจำหนายหลักทรัพย    

4. การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน    

5. การจัดการกองทุนรวม    

6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล    

7. กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย    

8. การจัดการเงินรวมลงทุน    

9. การเปนนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้ 

   

10. การคาหลักทรัพยอันเปน 

ตราสารแหงหนี ้

   

11. การจัดจำหนายหลักทรัพย 

อันเปนตราสารแหงหนี้ 

   

12. การเปนนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน 

   

13. การคาหลักทรัพยท่ีเปน 

หนวยลงทุน 

   

14. การจัดจำหนายหลักทรัพย    
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ประเภท 

ธุรกิจหลักทรัพย 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 1 

ธุรกิจท่ีประกอบ 

อยูในปจจุบัน 

 

ผูย่ืนคำขอรายท่ี 2 

ธุรกิจท่ีประกอบ 

อยูในปจจุบัน  

 

ธุรกิจท่ีบริษัทซ่ึงจะเกิด

จากการควบเขากัน 

ประสงคจะประกอบ 

ท่ีเปนหนวยลงทุน 

15. การเปนนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยอันเปนตราสารทุน 

   

16. การคาหลักทรัพยอัน 

เปนตราสารทุน 

   

 

 
สำหรับผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีขอรับ

(ระบุ)………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทธุรกิจสัญญา 

ซ้ือขายลวงหนา 

ผูย่ืนคำขอ 

รายท่ี 1 

ธุรกิจท่ีประกอบ 

อยูในปจจุบัน 

 

 

ผูย่ืนคำขอ 

รายท่ี 2 

ธุรกิจท่ีประกอบ 

อยูในปจจุบัน 

 

ธุรกิจท่ีบริษัท

ซ่ึงจะเกิดจาก

การควบเขากัน

ประสงคจะ

ประกอบ 

 

1. การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา     

2. การเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา    

3. การเปนท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายลวงหนา    

4. การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา    

5. การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

ท่ีจำกัดเฉพาะสัญญาซ้ือขาย ลวงหนาท่ีเก่ียวกับ 

ตราสารหนี ้

   

6. การเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีจำกัดเฉพาะ 

สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวกับตราสารหนี้  

   

7. การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีจำกัด 

เฉพาะสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวกับโลหะมีคา  

   

8. การเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

สินคาเกษตร 

   

เง่ือนไขท่ีตองรับทราบ 
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 กรณีไมมีการควบบริษัทเขากันและไมไดมีการจดทะเบียนบริษัทใหมภายใน 14 วันนับแตวันท่ีมีมติการให 

ควบบริษัทเขากันของท่ีประชุมผูถือหุน ตองดำเนินการสงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยคืนสำนักงาน 

หรือสำนักงานจะจำหนายคำขอออกจากสารบบแลวแตกรณ ี

 กรณีเปนสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ตองมีการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกำกับดูแล 

การควบกิจการของสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิตนั้นดวยแลวแตกรณี หากไมปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายดังกลาว ตองดำเนินการสงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยคืนสำนักงาน 

 กรณีผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนบริษัทหลักทรัพย ตองมีการดำเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยดวย 

 

คำรับรองผูย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สัญญาลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน                                สวนท่ี 4 

(1)  บริษัทผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนา

ระหวางผูคาหลักทรัพย พ.ศ. 2555 หรือกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท 

การใหสินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2555 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 และ/หรือ มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ/น/ข. 14/2551 เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีจำกัดเฉพาะสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาท่ีเก่ียวกับโลหะมีคา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 24/2558 

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาสินคาเกษตร ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

(2)  ผู ถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผู มีอำนาจในการจัดการของบริษัทผูขอรับใบอนุญาต 

มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

(3)  ขอความในแบบคำขอรับ ใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอ ท่ีแนบมาพรอมนี้  

มีความครบถวน ถูกตอง และเปนจริงทุกประการ  

(4) บริษัทผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตขอรับรองวา แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือประกอบ

ธุรกิจซ้ือขายลวงหนาซ่ึงลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทท่ียื่นขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทท่ีไดรับมอบอำนาจ

จากบริษัทในกลุมนิติบุคคลเดียวกันใหเปนผูยื่นคำขอ) เปนการกระทำแทนและเพ่ือบริษัท และใหมีผลผูกพัน

เสมือนเปนการกระทำของบริษัททุกประการ  

 

(5) บริษัทผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตยินยอมและจะอำนวยความสะดวกใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปในสถานท่ี

ประกอบธุรกิจหรือสถานท่ีตั้งของผูขอรับใบอนุญาตหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง
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เก่ียวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพยหรือขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัทผูยื่นคำขอท่ีไดยื่นไว

ตอสำนักงาน  

 

 

 

 ลายมือชื่อ ……………………………………....    กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ 

ประทับตรา (ถามี) (                                     )  ผูกพันนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต                                    

 ตำแหนง    

  

 

 ลายมือชื่อ …………………………………………   กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ 

ประทับตรา (ถามี) (                                      )  ผูกพันนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต                                      

 ตำแหนง    

 

รายการเอกสารหลักฐานท่ียื่นประกอบแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือสัญญา 

ซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน 

(1) …………………………………………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………………………………………… 

(3) …………………………………………………………………………………………………… 

(4) …………………………………………………………………………………………………… 

 

เจาหนาท่ีของผูขอรับใบอนุญาตท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ติดตอได  

(1)  ชื่อ...........................................................................................................................................……….. 

ตำแหนง .................................................. หมายเลขโทรศัพท .................................................................. 

หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................…… 

(2)  ชื่อ.......................................................................................………..…...................................………..ตำแหนง 

.................................................. หมายเลขโทรศัพท .................................................................. 

หมายเลขโทรสาร .............................................        e-mail     ...........................................................…… 

 

คำแนะนำสำหรับการย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากัน 
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1. การจัดทำแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัท 

ซ่ึงเกิดจากการควบเขากันใหผูยื่นคำขอทุกรายจัดทำขอมูลโดยแสดงรายการตามท่ีกำหนดในขอถัดไป 

2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีแสดงคุณสมบัติผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือ

สัญญาซ้ือขายลวงหนาสำหรับบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบเขากันประกอบแบบคำขอนี ้

(ก) ผูยื่นคำขอตองแสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงโครงสรางการบริหารจัดการ อำนาจหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบของสวนงาน ระบบงาน และบุคลากรเก่ียวกับการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

นโยบายและมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การลวงรูขอมูลภายใน การควบคุม

ภายใน การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทซ่ึงเกิดจากการควบบริษัทเขากัน โดยตองระบุ

มาตรการในการควบคุมและติดตามงานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการท่ีวางไว รวมถึงความพรอม 

ของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจตามประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต ใหระบุโครงสราง 

การจัดสวนงานตาง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบโดยสรุปของแตละสวนงาน

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 

กับธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

(ข) ขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีจะทำหนาท่ีเปนกรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ และขอมูล

เก่ียวกับบุคคลท่ีเปน หรือจะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการควบบริษัทเขากัน  

ใหระบุชื่อ ตำแหนง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไมมี) ประวัติการศึกษา ประสบการณ 

การดำรงตำแหนง และการถือหุนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด 

(ค) เอกสารรายงานการประชุมผูถือหุนหรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงมติการใหควบบริษัทเขากันของท่ีประชุม 

ผูถือหุนของผูยื่นคำขอ 

(ง) กรณีผูยื่นคำขอเปนสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต ใหจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดง 

การดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายการควบกิจการของหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือ 

บริษัทประกันชีวิต แลวแตกรณี (ถามี) 

(จ) หากผูยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอ่ืน และประสงคจะใหบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบเขากันเปนบริษัท

หลักทรัพยและประกอบกิจการดังกลาว ใหจัดเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานท่ีแสดงไดวากิจการนั้น 

จะมีความเก่ียวเนื่อง เปนประโยชน หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามประเภทท่ีขอรับ

ใบอนุญาต และไมเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน กรณีท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

ใหแสดงระบบในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว 

 

 

(ฉ) กรณีผูยื่นคำขอประสงคจะใหบริษัทซ่ึงจะเกิดจากการควบบริษัทเขากันไดรับใบอนุญาตประเภท 

ท่ีมิไดครอบคลุมประเภทธุรกิจท่ีไดรับแตเดิม ผูยื่นคำขอตองแสดงเอกสารหลักฐานวาไดมีการดำเนินการ 

คืนทรัพยสินใหแกลูกคา หรือโอนทรัพยสินของลูกคาไปยังผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนท่ีลูกคาแจงความประสงคไว 
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หรือดำเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยสินของลูกคาหรือเพ่ือประโยชนในการคุมครองทรัพยสินของลูกคา 

เปนสำคัญ    

(ช) ประมาณการทุนจดทะเบียนซ่ึงชำระแลว และงบการเงินประจำป  

 ใหผูยื่นคำขอจัดทำประมาณการทุนจดทะเบียนซ่ึงชำระแลว งบการเงินประจำป ฐานะทางการเงิน

ความสามารถในการดำรงเงินกองทุน และกันเงินสำรองไดตามหลักเกณฑของกฎหมายท่ีจัดตั้งบริษัท 

ซ่ึงเกิดจากการควบบริษัทเขากันหรือกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัทซ่ึงเกิดจากการ 

ควบบริษัทเขากัน ณ วันท่ีควบบริษัทควบเขากันแลวเสร็จ พรอมสมมติฐาน (ถามี) 

     


