แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากัน

แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากัน
วันที่
รายละเอียดบริษัทหลักทรัพยและ/หรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ประสงคจะควบเขากัน
(ผูยื่นคำขอ)
สวนที่ 1
ใหระบุขอมูลบริษัทผูยื่นคำขอเปนรายบริษัท ทุกบริษัท ตามรายการตอไปนี้
ผูยื่นคำขอรายที่ 1
ชื่อบริษัท
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
e-mail
จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่
วันที่
โปรดเลือกขอมูลของบริษัทผูยื่นคำขอ (สามารถเลือกไดมากกกวา 1 ขอ)
 เปนบริษัทซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทหลักทรัพยซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

2
 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทหลักทรัพยซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนสถาบันการเงินซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทประกันชีวิตซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 อื่น ๆ โปรดระบุ
วัตถุประสงคของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ…………..….… หุน มูลคาหุนละ………..…..….…… บาท รวม……………………..บาท
หุนบุริมสิทธิ……..…....… หุน มูลคาหุนละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ใหระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแลว
หุนสามัญ…………..……………… หุน มูลคาหุนละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุนบุริมสิทธิ…………..………………หุน มูลคาหุนละ…………..บาท รวม……………………บาท
(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
ผูยื่นคำขอรายที่ 2
ชื่อบริษัท
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
e-mail
จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน จำกัด เลขที่
วันที่
โปรดเลือกขอมูลของบริษัทผูยื่นคำขอ (สามารถเลือกไดมากกกวา 1 ขอ)
 เปนบริษัทซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย

3
 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทหลักทรัพยซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนสถาบันการเงินตามกฎหมายซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิตซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
 เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทหลักทรัพยซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนสถาบันการเงินซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 เปนบริษัทประกันชีวิตซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
 อื่น ๆ โปรดระบุ
วัตถุประสงคของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ…………..….… หุน มูลคาหุนละ………..…..….…… บาท รวม……………………..บาท
หุนบุริมสิทธิ……..…....… หุน มูลคาหุนละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ใหระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแลว
หุนสามัญ…………..……………… หุน มูลคาหุนละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุนบุริมสิทธิ…………..………………หุน มูลคาหุนละ…………..บาท รวม……………………บาท
(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)

4
โปรดกรอกขอมูลประเภทใบอนุญาตและ/หรือการจดทะเบียน (ถามี) และประเภทธุรกิจที่ประกอบในปจจุบัน
(กรณีไดรับทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
โปรดกรอกทัง้ สองตาราง)
บริษัท

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยที่ไดรับ

ประเภทธุรกิจหลักทรัพย
ที่ประกอบ

ผูยื่นคำขอรายที่ 1
(โปรดระบุชื่อ ....)
ผูยื่นคำขอรายที่ 2
(โปรดระบุชื่อ ....)
บริษัท

ผูยื่นคำขอรายที่ 1
(โปรดระบุชื่อ ....)
ผูยื่นคำขอรายที่ 2
(โปรดระบุชื่อ ....)

ประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาที่ไดรับ

ประเภท
การจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่ไดรับ

ประเภทธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ที่ประกอบ

5
รายละเอียดบริษัทหลักทรัพยและ/หรือผูประกอบธุรกิจซื้อขายลวงหนาซึ่งจะเกิดจากการควบเขากัน สวนที่ 2
ชื่อบริษัท
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
e-mail
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ…………..….… หุน มูลคาหุนละ………..…..….…… บาท รวม……………………..บาท
หุนบุริมสิทธิ……..…....… หุน มูลคาหุนละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ใหระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแลว
หุนสามัญ…………..……………… หุน มูลคาหุนละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุนบุริมสิทธิ…………..………………หุน มูลคาหุนละ…………..บาท รวม……………………บาท
(มูลคาคิดเปนรอยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
นโยบาย วัตถุประสงค และแผนการดำเนินธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
(ใหระบุนโยบายและวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจ เชน ประเภทธุรกิจ
ที่จะใหความสำคัญ กลุมลูกคาเปาหมาย การรวมมือกับบริษัทตางประเทศ และแผนการขยายขอบเขต
การประกอบธุรกิจ เปนตน)

6
อื่น ๆ (ถามี) ใหระบุรายละเอียดที่ประสงคจะชี้แจงเพิ่มเติม

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมทุกราย (ใหแนบผังโครงสรางการถือหุนทั้งกลุม)
ขอมูล ณ วันที่ ............................................
ชื่อ
เลขทะเบียนบริษัท หรือ
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย
เลขบัตรประชาชน/
สัญชาติ
และอังกฤษ)
เลขที่หนังสือเดินทาง
รายชื่อผูถือหุนรายใหญทางตรง

รายชื่อผูถือหุนรายใหญทางออม

รายชื่อผูรับประโยชนจากหุน

ถือหุน
ในบริษัท

จำนวนหุน
ที่ถือ

รอยละหุนที่มี
สิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

7
กรณีผูถือหุนรายใหญเปนนิติบุคคล ใหระบุชื่อกรรมการ ผูจัดการ หรือหุนสวนของนิติบุคคลนั้นดวย พรอมแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกลาว (กรณีเปนบริษัทตางชาติ)
โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูจัดการ หรือหุนสวนของผูถือหุนรายใหญที่เปนนิติบุคคล และนิติบุคคล
ที่เปนผูรับประโยชนจากหุนทุกราย
นิติบุคคลที่เปน
ผูถือหุนรายใหญ
ทางตรง

นิติบุคคลที่เปน
ผูถือหุนรายใหญ
ทางออม

นิติบุคคลที่เปน
ผูรับประโยชนจาก
หุน

ชื่อและนามสกุล
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน
/
ตำแหนง
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

ชื่อและนามสกุล
ของกรรมการ
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน
/
ตำแหนง
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

ชื่อและนามสกุล
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน
/
ตำแหนง
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

สัญชาติ

อำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไมม)ี

สัญชาติ

อำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไมม)ี

สัญชาติ

อำนาจกระทำการ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไมม)ี

8
โปรดระบุกรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ 1 ของผูขอรับใบอนุญาต
ขอมูล ณ วันที่ ............................................
0

ชื่อและชื่อสกุล
(ใหกรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชาชน /
เลขที่หนังสือ
เดินทาง

ตำแหนง

สัญชาติ

(เปน/ ไม
เปน)
กรณีเปน
ขาราชการ หรือ
อำนาจ
เจาหนาที่ของ
กระทำแทน
ธปท/คปภ/กลต./
บริษัทฯ
กระทรวงการคลัง
(มี/ไมม)ี
โปรดระบุชื่อ
หนวยงานและ
ตำแหนง

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในรายการแนบ

1

ใหหมายความรวมถึง บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่ง ดังนี้ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ขอ 4)
(1) งานเกี่ยวกับการบริหาร กำหนด ควบคุม และกำกับดูแลนโยบายของผูขอรับใบอนุญาต
(2) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหนวยธุรกิจเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุน การวางแผนการลงทุน การวิเคราะหการลงทุน
หรือผลิตภัณฑในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรือการจัดการสาขาของผูขอรับใบอนุญาต หรือการดูแลบัญชีของลูกคาเพื่อการตัดสินใจ
แทนลูกคา
(3) งานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหนวยธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบกิจการ
ภายใน หรือบริหารความเสี่ยง
(4) งานเกี่ยวกับการจัดการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุน ตราสาร หรือทรัพยสินอื่นที่กำหนดไว
(5) งานเกี่ยวกับวิเคราะห แนะนำ หรือวางแผนการลงทุนใหแกลูกคา หรือการดูแลบัญชีของลูกคาเพื่อการตัดสินใจแทนลูกคา
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การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาของบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเขากัน

สวนที่ 3

โปรดระบุประเภทใบอนุญาตที่บริษัทหลักทรัพยและ/หรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายหลังการควบบริษัทกันประสงคจะขอรับ (กรณีขอรับทั้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย และใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา โปรดใหขอมูลทั้งสองตาราง)
สำหรับผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ขอรับ (ระบุ) …………………………………………………
(ใสเครื่องหมาย “ / ” ในชองที่ตองการระบุ)
ประเภท
ผูยื่นคำขอรายที่ 1
ธุรกิจหลักทรัพย
ธุรกิจที่ประกอบ
อยูในปจจุบัน
1.การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย
2. การคาหลักทรัพย
3. การจัดจำหนายหลักทรัพย
4. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
5. การจัดการกองทุนรวม
6. การจัดการกองทุนสวนบุคคล
7. กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย
8. การจัดการเงินรวมลงทุน
9. การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้
10. การคาหลักทรัพยอันเปน
ตราสารแหงหนี้
11. การจัดจำหนายหลักทรัพย
อันเปนตราสารแหงหนี้
12. การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน
13. การคาหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน
14. การจัดจำหนายหลักทรัพย

ผูยื่นคำขอรายที่ 2
ธุรกิจที่ประกอบ
อยูในปจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัทซึ่งจะเกิด
จากการควบเขากัน
ประสงคจะประกอบ
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ประเภท
ธุรกิจหลักทรัพย

ผูยื่นคำขอรายที่ 1
ธุรกิจที่ประกอบ
อยูในปจจุบัน

ผูยื่นคำขอรายที่ 2
ธุรกิจที่ประกอบ
อยูในปจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัทซึ่งจะเกิด
จากการควบเขากัน
ประสงคจะประกอบ

ที่เปนหนวยลงทุน
15. การเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยอันเปนตราสารทุน
16. การคาหลักทรัพยอัน
เปนตราสารทุน
สำหรับผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่ขอรับ
(ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

1. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
2. การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา
3. การเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา
4. การเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา
5. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย ลวงหนาที่เกี่ยวกับ
ตราสารหนี้
6. การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จำกัดเฉพาะ
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับตราสารหนี้
7. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จำกัด
เฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับโลหะมีคา
8. การเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินคาเกษตร
เงื่อนไขที่ตองรับทราบ

ผูยื่นคำขอ
รายที่ 1
ธุรกิจที่ประกอบ
อยูในปจจุบัน

ผูยื่นคำขอ
รายที่ 2
ธุรกิจที่ประกอบ
อยูในปจจุบัน

ธุรกิจที่บริษัท
ซึ่งจะเกิดจาก
การควบเขากัน
ประสงคจะ
ประกอบ
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 กรณี ไมมีการควบบริษัทเขากันและไมไดมีการจดทะเบียนบริษัทใหมภายใน 14 วันนับแตวันที่มีมติการให
ควบบริษัทเขากันของที่ประชุมผูถือหุน ตองดำเนินการสงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยคืนสำนักงาน
หรือสำนักงานจะจำหนายคำขอออกจากสารบบแลวแตกรณี
 กรณี เป น สถาบั น การเงิน หรื อบริ ษัทประกัน ชีวิต ตองมีการดำเนิ น การใหเปน ไปตามกฎหมายที่ กำกับ ดูแ ล
การควบกิ จการของสถาบั น การเงิน หรื อบริษั ทประกัน ชีวิต นั้น ดวยแลวแตกรณี หากไมปฏิบัติใหเปน ไปตาม
กฎหมายดังกลาว ตองดำเนินการสงใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยคืนสำนักงาน
 กรณีผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนบริษัทหลักทรัพย ตองมีการดำเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพยดวย
คำรับรองผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากัน
สวนที่ 4
(1) บริษัทผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบ
ธุรกิ จหลักทรัพย พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงการอนุญ าตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการเป นนายหน า
ระหว า งผู ค า หลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2555 หรื อ กฎกระทรวงการอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ป ระเภท
การใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และ/หรือ มี คุณ สมบั ติครบถว นตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพ ยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ กธ/น/ข. 14/2551 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตการประกอบธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กข. 8/2554 เรื่อง การอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่เกี่ยวกับโลหะมีคา ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 24/2558
เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสินคาเกษตร ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546
(2) ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการ ผู จั ด การ และบุ ค คลผู มี อ ำนาจในการจั ด การของบริ ษั ท ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546
(3) ข อ ความในแบบคำขอรั บ ใบอนุ ญ าตและเอกสารหลั ก ฐานประกอบแบบคำขอที่ แ นบมาพร อ มนี้
มีความครบถวน ถูกตอง และเปนจริงทุกประการ
(4) บริษัทผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตขอรับรองวา แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือประกอบ
ธุรกิจซื้อขายลวงหนาซึ่งลงนามโดย บริษัท (ระบุชื่อบริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาต หรือบริษัทที่ไดรับมอบอำนาจ
จากบริษัทในกลุมนิติบุคคลเดียวกันใหเปนผูยื่นคำขอ) เปนการกระทำแทนและเพื่อบริษัท และใหมีผลผูกพัน
เสมือนเปนการกระทำของบริษัททุกประการ
(5) บริ ษั ท ผู ยื่ น คำขอรั บ ใบอนุ ญ าตยิ น ยอมและจะอำนวยความสะดวกให พ นั กงานเจาหน าที่ เขาไปในสถานที่
ประกอบธุร กิ จ หรือ สถานที่ ตั้ งของผู ขอรับ ใบอนุญ าตหรือสถานที่อื่น ที่ เกี่ย วของ เพื่ อตรวจสอบขอเท็ จ จริง
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เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดำเนินงานสินทรัพยหรือขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทผูยื่นคำขอที่ไดยื่นไว
ตอสำนักงาน

ลายมือชื่อ …………………………………….... กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ
ประทับตรา (ถามี)

(

) ผูกพันนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต

ตำแหนง

ลายมือชื่อ ………………………………………… กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ
ประทับตรา (ถามี)

(

) ผูกพันนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต

ตำแหนง
รายการเอกสารหลั ก ฐานที่ ยื่ น ประกอบแบบคำขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย แ ละ/หรื อ สั ญ ญา
ซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากัน
(1) ……………………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………………
(4) ……………………………………………………………………………………………………
เจาหนาที่ของผูขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดตอได
(1) ชื่อ...........................................................................................................................................………..
ตำแหนง .................................................. หมายเลขโทรศัพท ..................................................................
หมายเลขโทรสาร .............................................
e-mail ...........................................................……
(2) ชื่อ.......................................................................................………..…...................................………..ตำแหนง
.................................................. หมายเลขโทรศัพท ..................................................................
หมายเลขโทรสาร .............................................
e-mail ...........................................................……
คำแนะนำสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากัน
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1. การจัดทำแบบคำขอรับ ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัท
ซึ่งเกิดจากการควบเขากันใหผูยื่นคำขอทุกรายจัดทำขอมูลโดยแสดงรายการตามที่กำหนดในขอถัดไป
2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติผูยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ/หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาสำหรับบริษัทซึ่งเกิดจากการควบเขากันประกอบแบบคำขอนี้
(ก) ผู ยื่ น คำขอต อ งแสดงเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การ อำนาจหน า ที่ แ ละ
ความรับ ผิดชอบของส วนงาน ระบบงาน และบุ คลากรเกี่ย วกั บ การบริห ารงานที่ดี และมี ป ระสิท ธิภ าพ
นโยบายและมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การลวงรูขอมูลภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งเกิดจากการควบบริษัทเขากัน โดยตองระบุ
มาตรการในการควบคุมและติดตามงานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการที่วางไว รวมถึงความพรอม
ของระบบงานและบุ ค ลากรในการประกอบธุ ร กิ จ ตามประเภทที่ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต ให ร ะบุ โครงสร า ง
การจัดสวนงานตาง ๆ ภายในบริษัท ขอบเขตอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปของแตละสวนงาน
ที่ เกี่ ย วข องกั บ การประกอบธุ รกิ จ หลักทรัพยห รือธุรกิจ สัญ ญาซื้อขายลวงหนา และธุร กิจ ที่เกี่ย วเนื่อ ง
กับธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
(ข) ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะทำหนาที่เปนกรรมการ ผูจัดการ และบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการ และขอมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่เปน หรือจะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทซึ่งจะเกิดขึ้นจากการควบบริษัทเขากัน
ใหระบุชื่อ ตำแหนง อายุ สัญชาติ อำนาจกระทำการแทนบริษัท (มี / ไมม)ี ประวัติการศึกษา ประสบการณ
การดำรงตำแหนง และการถือหุนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ค) เอกสารรายงานการประชุ ม ผู ถือ หุ น หรื อ เอกสารอื่ น ที่ แ สดงมติ ก ารให ค วบบริษั ท เข ากั น ของที่ ป ระชุ ม
ผูถือหุนของผูยื่นคำขอ
(ง) กรณี ผู ยื่ น คำขอเป น สถาบั น การเงิน หรื อบริษั ทประกั น ชีวิต ให จัดเตรีย มเอกสารหรือหลักฐานที่ แสดง
การดำเนิ น การให เป น ไปตามกฎหมายการควบกิจ การของหน วยงานที่ กำกับ ดูแ ลสถาบัน การเงิน หรือ
บริษัทประกันชีวิต แลวแตกรณี (ถามี)
(จ) หากผูยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจอื่น และประสงคจะใหบริษัทซึ่งจะเกิดจากการควบเขากันเปนบริษัท
หลั ก ทรั พ ย แ ละประกอบกิ จ การดั งกล าว ให จั ด เตรีย มเอกสาร หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงได ว า กิ จ การนั้ น
จะมีความเกี่ ย วเนื่ อง เป น ประโยชน หรือสนับ สนุน การประกอบธุรกิจ หลักทรัพ ยตามประเภทที่ ขอรับ
ใบอนุ ญ าต และไม เกิ ด ความขั ด แย งทางผลประโยชน กรณี ที่ อ าจเกิ ด ความขั ด แย งทางผลประโยชน
ใหแสดงระบบในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว

(ฉ) กรณี ผู ยื่ น คำขอประสงค จ ะให บ ริ ษั ท ซึ่ ง จะเกิ ด จากการควบบริ ษั ท เข า กั น ได รั บ ใบอนุ ญ าตประเภท
ที่มิไดครอบคลุมประเภทธุรกิจที่ไดรับแตเดิม ผูยื่นคำขอตองแสดงเอกสารหลักฐานวาไดมีการดำเนินการ
คืนทรัพยสินใหแกลูกคา หรือโอนทรัพยสินของลูกคาไปยังผูประกอบธุรกิจรายอื่นที่ลูกคาแจงความประสงคไว
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หรือดำเนิ นการอื่น ใดเกี่ยวกั บทรัพยสินของลูกคาหรือเพื่อประโยชนในการคุมครองทรัพยสิน ของลูกค า
เปนสำคัญ
(ช) ประมาณการทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแลว และงบการเงินประจำป
ให ผู ยื่ น คำขอจั ด ทำประมาณการทุ น จดทะเบี ย นซึ่ งชำระแล ว งบการเงิน ประจำป ฐานะทางการเงิน
ความสามารถในการดำรงเงิน กองทุ น และกัน เงิน สำรองไดตามหลักเกณฑ ของกฎหมายที่จัดตั้งบริษั ท
ซึ่ งเกิ ด จากการควบบริ ษั ท เข ากั น หรือ กฎหมายที่ ควบคุ มการประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ งเกิ ดจากการ
ควบบริษัทเขากัน ณ วันที่ควบบริษัทควบเขากันแลวเสร็จ พรอมสมมติฐาน (ถามี)

