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บทนํา 
  
 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคําในประเทศไทย
และบุคคลที่เกีย่วของในสวนของรางประกาศวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลวงหนา 
ประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จาํกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกีย่วกับทองคํา 
จํานวน 1 ฉบบั 

 
การรับฟงความคิดเห็นจะมีไปจนกระทัง่วนัที่ 10 พฤศจกิายน 2551 โดยผูที่สนใจและประสงคจะ

แสดงความคิดเห็นสามารถสงความเหน็และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ก.ล.ต. ไดทั้งในรูปแบบ
เอกสารหรือจดหมายอเิล็กทรอนิกสไดตามรายละเอียดที่ระบุดานลางนี้ 
 
ทางไปรษณยี : ฝายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรพัย 
  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ช้ัน 14 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุ
  93/1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพฯ 10330 
 
ทางโทรสาร : 0-2695-9761 
 
Email address : inva@sec.or.th   

mailto:inva@sec.or.th


สรุปสาระสําคญั 
รางประกาศวาดวยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีจํากัดเฉพาะ 

สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีเก่ียวกับทองคํา 

ผูท่ีเก่ียวของ 

 ผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคําในประเทศไทย 

สาระสําคัญ 

1. ผูขอรับใบอนุญาตฯ ตองเปนบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัที่จัดตั้งใหม ซ่ึงม ี
ผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคําอยางตอเนื่องในประเทศไทยเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป รายใดรายหนึง่
หรือหลายรายเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาวรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด  รวมทั้งตองมีกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน เปนผูมีประสบการณทํางานที่เกีย่วกับ
การซื้อขายทองคําหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกีย่วกับทองคําไมนอยกวา 3 ป  

2. มีทุนจดทะเบยีนชําระแลวไมนอยกวา 100 ลานบาท 

3. บุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ บคุคลผูมีอํานาจในการจดัการ และผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทจัดตั้งใหมไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ.2546 และ
ประกาศที่เกีย่วของ 

4. บริษัทจัดตั้งใหมตองแสดงไดวาจะมีระบบงานและบุคลากรที่มีความพรอมในการประกอบ
ธุรกิจ  ทั้งนี้ บคุลากรที่ทําหนาที่ผูติดตอกบัผูลงทุนตองขอความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความ
เห็นชอบผูติดตอกับผูลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5. สํานักงาน ก.ล.ต. จะพจิารณาคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตและเสนอเรื่องตอ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพจิารณาออกใบอนุญาตภายใน 60 วันนับแตวันที่สํานกังาน ก.ล.ต. ไดรับ 
คําขอและเอกสารหลักฐานครบถวน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 
วันนับแตวันทีไ่ดรับเรื่องจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

6. ผูไดรับใบอนญุาตฯ จะเริ่มประกอบธุรกจิดังกลาวไดตอเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบ
แลวเหน็วามีความพรอมของระบบงานและบุคลากรแลว 

7. ผูรับใบอนุญาตฯ ตองดํารงคณุสมบัติตามเกณฑในประกาศนี้ รวมทั้งสัดสวนการถือหุน
โดยผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคําเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ตลอดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตฯ มิฉะนัน้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนใบอนุญาตดังกลาวได 

8. คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตฯ คําขอละ 30,000 บาท และคาธรรมเนียมใบอนญุาตฯ 
500,000 บาท



        
- ราง - 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กข.         /2551 

เร่ือง   การอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภท 
การเปนตวัแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จํากดัเฉพาะ 

สัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับทองคํา 
   

    
  

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
สัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 
มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บญัญัติใหกระทาํไดโดยอาศยัอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

 ขอ 1   ในประกาศนี ้
 (1)  “ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสญัญาที่เกี่ยวกบัทองคํา”  หมายความวา  ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนาทีจ่ํากดัเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ที่เกี่ยวกับทองคํา 
 (2)  “ผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคํา”  หมายความวา  บุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
การซื้อหรือขายทองคําในประเทศไทย  
 (3)  “ผูถือหุนรายใหญ”  หมายความวา  บคุคลที่ถือหุนหรือรับประโยชนจากหุน 
เกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของผูขอรับใบอนุญาต   
 เพื่อประโยชนตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับประโยชนจากหุน  หมายความถึง  
ผูรับประโยชนจากหุนตามที่กําหนดในมาตรา 25 วรรคสี่  
 (4)  “ประสบการณในการทํางานเกีย่วกับทองคํา”  หมายความวา  ประสบการณ 
การทํางานในธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคําหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาทีเ่กีย่วกับทองคํา 

 ขอ 2   ผูขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตวัแทนซื้อขายสญัญาที่เกี่ยวกบัทองคํา 
ตองเปนบริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดที่จดัตั้งขึน้ใหมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดงักลาว 
โดยมีผูประกอบธุรกิจซื้อขายทองคําซ่ึงประกอบกิจการอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามป  
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รายใดรายหนึง่หรือหลายรายถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษัท 

 ขอ 3   ผูขอรับใบอนุญาตจะไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญา 
ที่เกี่ยวกับทองคํา ตอเมื่อมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
 (1)  มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 
 (2)  ไมมีเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินหรือการดําเนินงานของ 
ผูขอรับใบอนุญาต 
 (3)  แสดงไดวามีกรรมการอยางนอยหนึ่งคน เปนผูมีประสบการณในการทํางาน
เกี่ยวกับทองคาํไมนอยกวาสามป  
 (4)  แสดงไดวาบุคคลที่เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาของผูที่จะไดรับใบอนุญาตมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 24 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัยหรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูบริหารของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  
 (5)  แสดงไดวาบุคคลที่เปนผูถือหุนรายใหญไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 25 
วรรคสอง และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยลักษณะตองหามของผูถือหุนรายใหญ 
ของผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 ในกรณีที่ผูถือหุนรายใหญตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล ตองแสดงไดวากรรมการ 
ผูจัดการ และหุนสวนของนติิบุคคลนั้นไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งดวย 
 (6)  แสดงไดวาจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 (7)  แสดงไดวาจะมีนโยบายและมาตรการในการปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน
การปองกันการลวงรูขอมูลภายในระหวางหนวยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจตัวแทนซือ้ขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคําที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งม ี
มาตรการในการควบคุมและติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว 
 (8)  แสดงไดวาจะมีระบบงานที่มีความพรอมในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขาย
สัญญาที่เกี่ยวกับทองคํา 
 (9)  แสดงไดวาจะมีความพรอมดานบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดานธุรกิจตัวแทน 
ซ้ือขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคํา 

 ขอ 4   ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอสํานักงาน ก.ล.ต. พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอตามแบบและวิธีการที่สํานกังาน ก.ล.ต. จดัไวในระบบงานอิเล็กทรอนกิสของ
สํานักงาน ก.ล.ต. 
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 ขอ 5   ในกรณทีี่สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตเปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองและครบถวนตามที่กาํหนดในขอ 3 ใหสํานักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องตอคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันทีสํ่านักงาน ก.ล.ต.  ไดรับคําขอและเอกสาร
หลักฐานครบถวน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวนันับแตวันที ่
ไดรับเรื่องจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตวัแทนซื้อขายสญัญาที่เกี่ยวกบัทองคํา ใหเปนไปตามแบบ 
ทายประกาศนี ้

 ขอ 6  ในการพิจารณาคําขอตามขอ 5 นอกจากการพจิารณารายละเอยีดที่ปรากฏในคําขอ
และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอแลว ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตมาชี้แจง 
หรือสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควรและภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดได และในกรณีเชนวานี้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังดังกลาวจนถึง 
วันที่ผูขอรับใบอนุญาตไดมาชี้แจงหรือไดสงเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนแลวรวมเขากับการนับ
ระยะเวลาตามขอ 5 

 ขอ 7   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตวัแทนซื้อขายสญัญาที่เกี่ยวกบัทองคํา  
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้
 (1)  จะเริ่มประกอบธุรกิจตวัแทนซื้อขายสญัญาที่เกี่ยวกบัทองคําได ตอเมื่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลวเหน็วา ผูไดรับใบอนุญาตไดดําเนินการใหเปนไปตามที่ไดแสดงไว
ในขอ 3 (6) (7) (8) และ (9)  เวนแตกรณีทีม่ีความแตกตางกันในรายละเอียดซ่ึงมิไดทําใหคุณสมบัติ
ดังกลาวซ่ึงไดแสดงไวในคําขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาํคัญ 
 (2)  ตองดํารงคุณสมบัติและดําเนินการในเรื่องที่แสดงไวในขอ 3 ตลอดเวลาที่
ประกอบธุรกจิตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคํา 
 (3)  ตองดํารงสัดสวนการถอืหุนใหมีลักษณะตามทีก่ําหนดไวในขอ 2 ตลอดเวลาที่
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคํา  
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนดใน
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวได 

 ขอ 8   คาธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาตามประกาศนี้ ใหเปนดังนี ้
 (1)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสญัญาที่เกี่ยวกบัทองคํา  
คําขอละ 30,000 บาท  
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 (2)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาที่เกี่ยวกับทองคํา  
ฉบับละ 500,000 บาท  
 ใหผูไดรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ไดรับใบอนุญาต 

 ขอ 9   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที ่       เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วนัที่      
  

 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
 
 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรเปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจ
ซ้ือขายทองคําที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและความพรอมในดานการเงินและการบริหารงานสามารถ
ประกอบธุรกจิสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตวัแทนซือ้ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จํากัดเฉพาะ 
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวกับทองคําได จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 
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