
 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอความเห็นชอบประกอบธุรกจิอืน่ของผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอประกอบธรุกจิอืน่ ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

โดยใหร้ะบเุหตผุลในกำรขอประกอบธรุกจิอืน่/รำยละเอยีดลักษณะธรุกจิ/ก ำหนดเวลำทีต่อ้งกำรจะเริม่ประกอบธรุกจิ/

ผลกระทบและแนวทางการมรีะบบงานในการบรหิารจัดการควำมเสีย่งหรอืระบบในการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน/์

เหตผุลประกอบกรณีธรุกจิทีย่ืน่ขอเป็นธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่องและชว่ยสนับสนุนธรุกจิหลัก รวมถงึเป็นการบรหิารจัดการทรัพยากร

ทีม่อียู่แลว้ใหเ้กดิประโยชน ์รวมทัง้รำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรประกอบธรุกจิอืน่ 

 

2) ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับควำมเห็นชอบใหป้ระกอบธรุกจิอืน่ต่อเมือ่ผูย้ืน่ค ำขอมเีหตจุ ำเป็นและสมควรในกำรประกอบธรุกจิอืน่ 

และไมก่ระทบตอ่กำรประกอบธุรกจิหลัก 

 

ทัง้นี้ ตำมประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการประกอบธรุกจิอืน่ของผูป้ระกอบ

ธรุกจิสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

 

หมำยเหต ุ

 

 

*วธิกีารยืน่แบบ filing: ผูย้ืน่แบบ filing จะตอ้งยืน่แบบตามทีก่ าหนดในคูม่อืนี้ (ถา้ม)ี ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) จัดไวใ้นระบบส าหรับยืน่ค าขอหรอืแบบในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟล์

เขา้ระบบออนไลน ์(“ระบบ E-SUBMISSION”) และสง่ผ่านระบบ E-Submission 

 

** กรณีแบบ filing หรอืเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นส านักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่
พจิารณาแบบ filing และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่แบบ filing จะด าเนนิการแกไ้ขแบบ filing หรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นผา่นระบบ E-Submission ของส านักงาน ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ หากผูย้ืน่แบบ filing ยืน่เอกสาร
ทีข่าดตามทีร่ะบ ุและส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้วา่มคีวามถกูตอ้งครบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะรับค าขอไวพ้จิารณา
ตอ่ไป 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ e-submission ตามวธิทีี่

ก าหนดในคูม่อื  และสง่ขอ้มลูผ่านระบบ e-submission/เว็บไซต์
และชอ่งทางออนไลน ์
โทรศัพท ์1207 กด 3 / อเีมล : helpdesk@sec.or.th (หมาย
เหต:ุ หากไมส่ามารถยืน่ online เนื่องจากขอ้ขัดขอ้งของระบบ 
ใหน้ าสง่เป็น hard copy ทีล่งลายมอืชือ่โดยผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพันแทน หรอืตามวธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ใหท้ราบ 
) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารจัดสง่ตลอด  
24 ชัว่โมง 
(หมายเหตุ: พจิารณาในวันและเวลาท าการ 08.30 – 
16.30 น.) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูย้ืน่ค ำขอยืน่หนังสอื 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีก่ ำหนด 
- เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 



 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส านักงำน ก.ล.ต. 
จะออกหลักฐำนรับค ำขอ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) การพจิารณา 

- เจำ้หนำ้ทีต่รวจควำมถกูตอ้งและควำมครบถว้นของรำยละเอยีด 

ในหนังสอืและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
- ตรวจสอบขอ้มลูขอ้เท็จจรงิเอกสำรหลักฐำน 

พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
- หำรอืสอบถำมขอ้มูลขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอเกีย่วกับ 

ขอ้มลูขอ้เท็จจรงิในหนังสอืและเอกสำรหลักฐำน  

- ในกรณีทีม่เีหตุสงสัย ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
อำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูล 

ทีเ่พยีงพอและครบถว้นต่อกำรตัดสนิใจ  
- สว่นงำนสรุปขอ้มูลเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  

44 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
สว่นงานทีร่ับผดิชอบน ำเสนอผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่พจิำรณำลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ หากพน้ 60 วัน ส านักงาน ก.ล.ต. ไมม่หีนังสอืแจง้
ผลการพจิารณา ใหถ้อืว่าส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
แลว้)  

15 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืน าเพือ่ยืน่ค าขอ โดยระบรุายละเอยีดอยา่งนอ้ยดงันี ้ 
(1) แจง้ความประสงคใ์นการขอความเห็นชอบ 

(2) เหตผุลหรอืความจ าเป็นในการขอความเห็นชอบ 
(3) รายละเอยีดลกัษณะธุรกจิขอความเห็นชอบ 

(4) ก ำหนดเวลำทีต่อ้งกำรจะเร ิม่ประกอบธุรกจิ 

(5) หำกกำรประกอบธุรกจิทีย่ ืน่ขอ มผีลกระทบเกีย่วกบักรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

       (ก) ควำมเสีย่งตอ่ทรพัยส์นิของลูกคำ้ ฐำนะของบรษิทั หรอื
ระบบกำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัย ์หรอื 

       (ข) ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บักำรประกอบธุรกจิ
สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ หรอืกบัลูกคำ้  

       ใหอ้ธบิำยผลกระทบและแนวทำงกำรมรีะบบงำนในกำร

บรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง หรอืระบบในกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนด์งักลำ่ว (แลว้แตก่รณี)  

(6) หำกธุรกจิทีย่ ืน่ขอเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วเนือ่งและชว่ยสนบัสนุน
กำรประกอบธุรกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ทีอ่ำจมเีพิม่ขึน้จำกกำร

ประกอบธุรกจิตำมทีข่อ รวมถงึเป็นกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร 

ทีม่อียูแ่ลว้ใหเ้กดิประโยชน ์ซึง่มคีวำมเกีย่วเนือ่งและชว่ยสนบัสนุน
กจิกำรหลกั ใหอ้ธบิำยเหตผุลประกอบกำรดงักลำ่ว 

(7) รายละเอยีดการด าเนนิการอืน่ๆเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูล้งนำมในเอกสำรดังกล่ำว 

พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

2) เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงถงึระบบงำนในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง 

หรอืระบบในกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักลำ่ว 

(แลว้แตก่รณี) หำกกำรประกอบธุรกจิทีย่ ืน่ขอ มผีลกระทบ
เกีย่วกบักรณีตอ่ไปนี ้

(1) ควำมเสีย่งตอ่ทรพัยส์นิของลูกคำ้ ฐำนะของบรษิทั หรอืระบบ
กำรช ำระรำคำและสง่มอบหลกัทรพัย ์หรอื 
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ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

(2) ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บักำรประกอบธุรกจิสญัญำ 
ซือ้ขำยลว่งหนำ้ หรอืกบัลูกคำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพันของผูย้ืน่ค าขอเป็นผูล้งนามใน
เอกสารดังกลา่ว พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

3) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนใ์นการพจิารณา 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผกูพันของผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูล้งนำม

รับรองความถกูตอ้งในเอกสำรดังกล่ำวทกุหนา้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 -   

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ ตลำดหลักทรัพย ์333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900  
(หมายเหต:ุ (ในวันและเวลาท าการ 8.30 - 16.30 น.)) 

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อาคารส านักงาน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 
ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 กด 2 

(หมายเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0-2502-6670-80 ต่อ 1900 , 1904-7 / โทรสำร 0-2502-6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

mailto:complain@sec.or.th

