
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การออกใบอนุญาตประกอบการเป็นส านกัหกับญัชสีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกัดหรอืบรษัิทจ ำกัด 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหป้ระกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 

เมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้่ำมคีณุสมบัตดัิงตอ่ไปนี้ 

 

2.1 มทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกว่ำ 100 ลำ้นบำทในวันทีย่ืน่ค ำขอ และมทีนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 100 

ลำ้นบำทกอ่นวันทีไ่ดร้ับใบอนุญำต 

 

 2.2 แสดงไดว้ำ่จะมแีหลง่เงนิทนุเพือ่รองรับกำรประกอบกจิกำรและควำมเสีย่งในดำ้นตำ่ง ๆ 

ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรประกอบกำรไมน่อ้ยกวำ่ 500 ลำ้นบำท (สว่นของผูถ้อืหุน้ของส ำนักหักบัญช ี

ทรัพยส์นิทีส่ ำนักหักบัญชมีไีวเ้พือ่ควำมมั่นคงของระบบกำรซือ้ขำยและกำรช ำระหนี้ในตลำดซือ้ขำยสัญญำลว่งหนำ้ 

หรอืขอ้ผกูพันเป็นลำยลักษณ์อักษรและสำมำรถบังคับไดต้ำมกฎหมำยจำกบรษัิทใหญใ่นกำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแกส่ ำนั

กหักบัญช)ี 

 

 2.3 แสดงไดว้ำ่จะมคีวำมสำมำรถในกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 78 

แหง่พระรำชบัญญัตสิญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546และประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่ก ำหนดหลักเกณฑใ์นกำรประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

 

2.4 มกีรรมกำรและผูบ้รหิำรทีม่คีวำมซือ่สตัยส์จุรติ รวมทัง้มคีวำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์่อกำรประกอบกำร 

และ 

 

2.5 แสดงไดว้ำ่จะมรีะบบงำนและบคุลำกรทีม่คีวำมพรอ้มในกำรประกอบกำร 

 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีัญญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตอ้งไดร้ับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

โดยใหย้ืน่ค ำขอเป็นหนังสอืพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 15 

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่หนังสอืดังกลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูย้ืน่ค ำขอหรอืไม ่

และตรวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและควำมถกูตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอตำมขอ้ 

15 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบุวันทีเ่ร ิม่พจิำรณำ 

 

4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ 



ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 

9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 180 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอและควำมถูกต ้

องครบถว้นของเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
โดยมรีำยละเอยีดตำมขอ้ 12 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
1. ฝ่ำยงำนจะด ำเนนิกำรสรุปขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ 

วเิครำะหข์อ้มูลและหำรอืผูบั้งคับบัญชำ 
รวมถงึขอควำมเห็นจำกฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 2. 

ฝ่ำยงำนจัดท ำเอกสำรวำระเสนอตอ่ผูบ้รหิำรระดับสงู ทัง้นี้ 

ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 
ส ำนักงำนอำจใหช้ีแ้จงในประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดังกล่ำวเพือ่ประก

อบกำรพจิำรณำได ้
(หมายเหต:ุ -)  

89 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 

ผูบ้รหิำรระดับสงูพจิำรณำเอกสำรวำระและบรรจุเป็นวำระกำรประ
ชมุคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

4) การพจิารณา 
ฝ่ำยงำนเลขำธกิำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำรว

ำระและน ำสง่ต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กอ่นวันประชมุ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

5) การพจิารณา 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
พจิำรณำและสัง่กำรเกีย่วกับกำรออกใบอนุญำต 

(หมายเหต:ุ -)  

60 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

2) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัทีน่ายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั 
กระทรวงพาณิชยร์บัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทุกหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัทีน่ายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั 

กระทรวงพาณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทุกหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีน่ายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั 

กระทรวงพาณิชยร์บัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 3 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทุกหนำ้ ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืแจง้ขอยืน่ค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันผูย้ืน่ค ำขอ 
พรอ้มประทับตรำผูย้ืน่ค ำขอ (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 

 

ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบการเป็นส านกัหกับญัชสีญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ

คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

7) 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ โดยใหร้ะบรุายชือ่ผูถ้อืหุน้ 

จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรายถอื 
และรอ้ยละของจ านวนหุน้ทีถ่อืดงักลา่วเทยีบกบัจ านวนหุน้ท ัง้หมด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 

เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค
ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

8) 
 

แผนการด าเนนิงานในดา้นตา่งๆ เชน่ 
การคดัเลอืกและการจดัซือ้ระบบ การประมาณการณ์ทางธุรกจิ 

การจดัหาเงนิทุน การประกาศกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
โครงสรา้งการบรหิารงาน แผนอตัราก าลงับคุลากร 

และขอบเขตความรบัผดิชอบของหนว่ยงานตา่งๆ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ

คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

9) 

 

ปรมิาณ แหลง่ทีม่า และรปูแบบของเงนิทุน 

ตลอดจนก าหนดเวลาทีช่ดัเจนทีผู่ข้อใบอนุญาตจะไดร้บัเงนิทุนดงั

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

กลา่ว 
รวมท ัง้เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการมเีงนิทุนในจ านวนและตามเ

วลาทีก่ าหนดในแผนการด าเนนิงานซึง่ไดเ้สนอไวต้อ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 

เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค
ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้ ) 

10) 
 

ประมาณการณ์คา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิจากการประกอบการเป็นส านกั
หกับญัชสีญัญา 

ท ัง้คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานในช่วงห
กเดอืนแรก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 

เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค
ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้ ) 

- 

11) 
 

เนือ้หาของกฎเกณฑเ์กีย่วกบัการช าระหนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่ง
หนา้ (clearing rules) ซึง่รวมถงึการท าหนา้ทีเ่ป็นคูส่ญัญากลาง 

(central counter party) 
ตลอดจนกระบวนการจดัการและขอบเขตความรบัผดิชอบของส าน ั

กหกับญัชสีญัญาและสมาชกิในกรณีทีม่กีารผดินดัช าระหนีต้ามส ั

ญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (default procedures) 

และกรณีทีส่มาชกิถกูศาลส ัง่พทิกัษท์รพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ

คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

12) 

 

ระบบและข ัน้ตอนในการช าระหนีท้ ีเ่กีย่วกบัหรอืเนือ่งจากการซือ้ขา

ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยยอ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้ ) 

- 

13) 

 

ระบบการวางหรอืเรยีกหลกัประกนัทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(โดยใหแ้สดง (ก) 

กำรค ำนวณมลูคำ่หลักประกันทีต่อ้งด ำรงไวทุ้กวันตำมควำมผันผวนของร
ำคำและฐำนะสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ของสมำชกิและลูกคำ้ (volatility 

based margining) (ข) 
กำรเรยีกใหส้มำชกิวำงหลักประกันล่วงหนำ้เพือ่รองรับกำรขำดทนุทีอ่ำจเ

กดิขึน้จำกฐำนะสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
โดยไมใ่หน้ ำฐำนะสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ของสมำชกิและลูกคำ้ 

หรอืฐำนะสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของลูกคำ้ตำ่งรำยกัน มำหักกลบลบกัน 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

(gross margining)/ 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

14) 

 

ระบบการวางหรอืเรยีกหลกัประกนัทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(โดยใหแ้สดง (ค) 
ระบบกำรวำงหรอืเรยีกหลักประกันระหวำ่งวัน (intra-day margining) 

ในกรณีทีร่ำคำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้มคีวำมผันผวนมำก (ง) 

กำรปรับมลูค่ำหลักประกันทีว่ำงไวใ้หเ้ป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark to 
market) (จ) 

กำรค ำนวณและเรยีกใหส้มำชกิช ำระผลขำดทนุจำกฐำนะสัญญำซือ้ขำยล่
วงหนำ้ทีเ่กดิขึน้ทกุวันเพือ่มใิหม้ขีำดทนุสะสม / 

เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค
ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

15) 
 

เนือ้หาของกฎเกณฑท์ีก่ าหนดใหส้มาชกิตอ้งเรยีกหลกัประกนัจาก
ลูกคา้ไมน่อ้ยกวา่ทีส่ านกัหกับญัชสีญัญาเรยีกหลกัประกนัจากสมา

ชกิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

16) 

 

ประเภทของทรพัยส์นิทีน่ ามาวางเป็นประกนัในการปฏบิตักิารช าระ

หนีท้ ีเ่กีย่วกบัหรอืเนือ่งจากการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ

คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

17) 

 

รายชือ่ ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน 

และอ านาจหนา้ทีข่องกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( 

เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

18) 

 

มาตรการอืน่ ๆ ในการบรหิารและตดิตามความเสีย่ง (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ

คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

19) 

 

เนือ้หาของกฎเกณฑท์ีใ่ชบ้งัคบักบัสมาชกิ 

โดยรวมถงึการรบัสมาชกิ สทิธหินา้ทีข่องสมาชกิ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ขอ้บงัคบัสมาชกิการก ากบัดูแลสมาชกิ การลงโทษสมาชกิ 
และการอุทธรณ์การลงโทษของสมาชกิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

20) 

 

การประเมนิและตดิตามฐานะทางการเงนิ ความม ัน่คงทางการเงนิ 

และระบบบรหิารความเสีย่งของสมาชกิและมาตรการด าเนนิการเพื่

อใหม้ ัน่ใจวา่ฐานะทางการเงนิและระบบการบรหิารความเสีย่งของส
มาชกิเป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกัหกับญัชสีญัญาซือ้ขายลว่ง

หนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( 

เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้ ) 

- 

21) 

 

การเก็บรกัษาขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของสมา

ชกิและลูกคา้แตล่ะราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ
คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

22) 
 

เนือ้หาของกฎเกณฑท์ีใ่หส้ านกัหกับญัชสีญัญาสามารถแลกเปลีย่
นขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ
คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้ ) 

- 

23) 
 

มาตรการรองรบัเมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การช าระ
หนีต้ามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (contingency plan) 

โดยระบกุรณีฉุกเฉนิใหค้รอบคลุมถงึเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 
ตลอดจนข ัน้ตอนการด าเนนิการและผูร้บัผดิชอบในแตล่ะกรณีใหช้ ั

ดเจน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้ ) 

- 

24) 

 

มาตรการป้องกนัมใิหพ้นกังาน กรรมการ 

หรอืผูบ้รหิารแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจากขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากกา
รปฏบิตัหินา้ที ่และมาตรการรกัษาความลบัของสมาชกิและลูกคา้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ( 
เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุค

ลผูข้อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

25) 

 

แผนผงัแสดงการจดัองคก์ร รวมถงึรายชือ่ ต าแหน่ง 

ประวตักิารศกึษา และประวตักิารท างานของกรรมการและผูบ้รหิาร 
รวมท ัง้ขอบอ านาจของบคุคลดงักลา่วในการกระท าการแทนนติบิคุ

คล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ทัง้นี้ 
กำรแตง่ตัง้กรรมกำรของส ำนักหักบัญชสีัญญำตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถว้นแ

ละไมม่ลัีกษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้/เอก
สำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคลผูข้

อจดทะเบยีนทุกหนำ้ 
กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

26) 

 

รายละเอยีดอืน่ทีผู่ข้อรบัใบอนุญาตประสงคจ์ะแจง้เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(เอกสำรตน้ฉบับตอ้งลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิคุ
คลผูข้อจดทะเบยีนทกุหนำ้ 

กรณีเป็นเอกสำรส ำเนำตอ้งลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 
ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศัพท ์: 1207 หรอื 0 2695 9999 

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

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  
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 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 

1) ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7898 / คูม่อื 8339 

 

15/07/2558 11:28 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
15/07/2558 11:28 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:07 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)สวุรรณำ เชือ้บญุชยั 
30/06/2558 18:52 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)ดสุติ อนิชยพฤกษ์ 

29/06/2558 14:29 น.คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User)ดุสติ อนิชยพฤกษ์ 

17/06/2558 14:15 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA 
MANGKAROTHAIประเด็นแกไ้ขตำมทีป่ระชมุวันที ่17 ม.ิย. 5821/05/2558 18:05 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC)สวุรรณำ เชือ้บุญชยั 
21/05/2558 16:15 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)ดสุติ อนิชยพฤกษ์ 

 
 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท์ี ่กด. 21/2552 เรือ่ง 

กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้และส ำนักหักบัญชสีัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ลงวันที ่3 
สงิหำคม พ.ศ. 2552  

  

2)มำตรำ 75 แหง่พระรำชบัญญัตสิัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ พ.ศ.2546  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท์ี ่กด. 

21/2552 เรือ่ง กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นศนูยซ์ือ้ขำยสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้และส ำนักหักบัญชสีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ลงวันที ่3 สงิหำคม พ.ศ. 2552 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 180.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรเป็นส ำนักหักบัญชสีญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ MS 18/04/2559 

11:55 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 09/05/2559 


