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คาํขอเป็นสมาชิกตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

  
 

บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  

           วนัที ่........ เดอืน ....................... พ.ศ. ............ 
 

เรยีน คณะกรรมการ  

บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   

 ขา้พเจา้ บรษิทั .................................................................................. (ต่อไปนี้เรยีกว่า “บริษทั”) 

มชีือ่เป็นภาษาองักฤษว่า .......................................................................................................................... 

ทีอ่ยู ่........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

หมายเลขโทรศพัท ์....................................................... หมายเลขโทรสาร ............................................... 

อเีมลล ์.....................................………..................................................................................................... 

มคีวามประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของ บรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) (ต่อไปนี้เรยีกว่า “ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า”) ในประเภทดงัต่อไปนี้ 

 สมาชกิประเภทตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Full License Member)  

  สมาชกิประเภทตวัแทนทีจ่าํกดัเฉพาะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Limited License Member) 

 ทีอ่า้งองิกบัโลหะมคีา่ 

 ทีอ่า้งองิกบัสนิคา้เกษตร  

 ประเภทอืน่ ๆ (ระบุ)..................................................... 

  สมาชกิประเภทผูค้า้ (Trading Member) 
 

 โดยทีใ่นปัจจุบนั บรษิทัขอรบัรองว่า บรษิทั 

  เป็นสมาชกิของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภท........................................................... 

  เป็นสมาชกิของตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแหง่ประเทศไทย  

  ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า บรษิทัขอนําส่งขอ้มูลและเอกสาร

ประกอบการยื่นคําขอเขา้เป็นสมาชกิจํานวน 2 ชุด (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) พรอ้มกนันี้ บรษิทัได้

ชาํระคา่ธรรมเนยีมการยืน่คาํขอเป็นสมาชกิแก่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าไวแ้ลว้ และยนิยอมจะชาํระค่าเขา้

เป็นสมาชกิ ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง หรอืค่าบรกิารต่าง ๆ ทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเรยีกเกบ็ภายใน
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เวลาและเงื่อนไขที่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้ากําหนด เว้นแต่จะได้รบัการยกเว้นตามหลกัเกณฑ์และ

เงือ่นไขทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากาํหนด 
  

 ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณารบับรษิทัเขา้เป็นสมาชกิ บรษิทัยนิยอมใหค้วามรว่มมอืพรอ้มทัง้

อาํนวยความสะดวกใหแ้กเ่จา้หน้าทีข่องตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากตลาด

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเขา้ตรวจสอบ และเรยีกเอกสารสมุดบญัชแีละหลกัฐานหรอืขอ้มูลอื่น ๆ ของบรษิทั 

ตลอดจนสอบถามขอ้เท็จจรงิจากกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิทัได้  พร้อมกนันี้ 

บรษิทัรบัทราบและยนิดนํีาส่งขอ้มูลและเอกสารเพิม่เตมิอื่นใดตามทีต่ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าร้องขอ 

รวมทัง้ ยนิยอมให้ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัหรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั

ใหแ้ก่หน่วยงานอื่นทราบ เช่น บรษิทั สาํนักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จํากดั สาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

 บรษิัททราบและยอมรบัว่า แบบคําขอเป็นสมาชกินี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามขอ้บงัคบั วิธี

ปฏบิตั ิประกาศ แนวทาง หนังสอืเวยีน และคําสัง่ใด ๆ ของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งต่อไปนี้รวม

เรยีกว่า “ข้อกาํหนดของตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า”) ในส่วนที่เกี่ยวกบัสมาชกิและยนิดทีี่จะนําส่ง

ขอ้มลูและเอกสารเพิม่เตมิตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ากาํหนด และบรษิัทขอรบัรองว่าข้อความที่ได้

แจ้งไว้ในคาํขอนี้ รวมทัง้ขอ้มูลอื่น ๆ ตลอดจนเอกสารที่นําส่งให้แก่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น

ความจรงิทุกประการ และขอรบัรองว่าบรษิัทจะปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่

เกีย่วขอ้งกบัการรบัสมคัรสมาชกิ รวมทัง้ ตกลงปฏบิตัติามเงือ่นไขอื่นใดตามทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

กาํหนด และเมื่อบรษิทัไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิแลว้ บรษิทัขอรบัรองว่าบรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมาย

ว่าดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ขอ้กาํหนดของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทัง้ทีใ่ชบ้งัคบัในขณะทีย่ ื่นคาํขอ 

และทีจ่ะออกใชบ้งัคบัในอนาคตแกบ่รษิทัทกุประการ  

ในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้เอกสารฉบบันี้ บรษิัทตกลงที่จะ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง และ

กฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต (ซึง่ต่อไปจะเรยีกรวมกนัว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบคุคล”) อยา่งเครง่ครดั ซึง่รวมถงึการดาํเนินการใด ๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้า่น

และเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคําประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และไดด้ําเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหค้วามยนิยอม ในกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยแลว้  

 สาํหรบัสาํเนาเอกสารแสดงตนทีบ่รษิทันําส่งใหแ้ก่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า อาจปรากฏขอ้มลู

ส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น ขอ้มลูศาสนา ขอ้มลูหมู่โลหติ ขอ้มลูเชือ้ชาต ิเป็นตน้ ซึง่เป็นขอ้มูลที่ไม่

จําเป็นต่อการให้บริการของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีความ

ประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของเอกสารสามารถดําเนินการขดี

ฆ่าเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนนําส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฎขอ้มูลส่วน
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บุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ได้ดําเนินการเพื่อปกปิด

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า จะถอืว่าเจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวดงักล่าว 
 

 ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี

เหตุการณ์ใด ๆ ที่ทําให้บรษิัทพ้นจากสมาชกิภาพตามข้อกําหนดของตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่ง

รวมถึงกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจสัง่ให้บริษัทพ้นจากสมาชิกภาพเนื่องจากบริษัทมีการ

ดําเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มคีวามตัง้ใจจรงิในการประกอบธุรกจิซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

บรษิทัยนิยอมใหต้ลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดําเนินการใด ๆ ภายใต้ขอ้กําหนดของตลาดสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า รวมทัง้ยนิยอมชดใชค้า่เสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามดงักล่าว  

 

 ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อีาํนาจทาํการแทนบรษิทั 

 ( ________โปรดระบุชือ่-นามสกลุ__________ )                                                           

 ตาํแหน่ง   __________โปรดระบุตาํแหน่ง___________                                                          

 

 

 ลงชือ่ _____________________________________ ผูม้อีาํนาจทาํการแทนบรษิทั 

 ( _________โปรดระบุชือ่-นามสกลุ_________ )                                                           

 ตาํแหน่ง   ___________โปรดระบุตาํแหน่ง___________                                                       

ประทบัตรา

บรษิทั (ถา้ม)ี 
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หมายเหตุ 
 

1. การลงนามในคาํขอและหลกัฐานประกอบคาํขอทีเ่ป็นตน้ฉบบั ตอ้งลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนั

นิตบิุคคลผูข้อเป็นสมาชกิทกุหน้า กรณีเป็นเอกสารสาํเนาตอ้งลงนามรบัรองความถกูตอ้งทกุหน้า 

2. การยืน่คาํขอ 

 ทา่นสามารถชาํระคา่ยืน่คาํขอเป็นสมาชกิใหแ้กบ่รษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) โดยดาํเนนิการ ดงันี้   

 1. โอนเงนิเขา้บญัช ีตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ชือ่บญัช ี บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคาร / สาขา ธนาคารซติีแ้บงก ์

ประเภท                กระแสรายวนั 

เลขทีบ่ญัช ี 0-127084-009 

 2, สง่หลกัฐานการชาํระเงนิ 

- สง่อเีมลสาํเนาหลกัฐานการโอนเงนิ และสาํเนาหนงัสอืรบัรองภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  

AccountingBilling-TFE@set.or.th; Finance_receive@set.or.th 

- นําสง่เอกสารตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

ฝ่ายจดัการการเงนิ (หนงัสอืรบัรองภาษ ีหกั ทีจ่่าย) 

93 ชัน้ 17 ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

หากตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัการชาํระเงนิ กรณุาตดิต่อฝ่ายจดัการการเงนิ โทร.02-009-9000 : 9690, 

9693 และ 9675 

 

 

- ค่าธรรมเนียมการยืน่คาํขอ จํานวน 100,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่) โดยมรีายละเอยีด

การคาํนวณดงันี้ 

     จาํนวน           VAT      รวม 

คา่ธรรมเนียมยืน่คาํขอ 100,000.-  7,000.-  107,000.-  

หกั ภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% (100,000 x 3%)   3,000.-  

รวมจาํนวนเงินท่ีต้องชาํระ   104,000.-  

 

- ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ธรรมเนียมการยืน่คาํขอดงักล่าว ในทกุ

กรณี 
                 

mailto:AccountingBilling-TFE@set.or.th
mailto:Finance_receive@set.or.th
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ข้อมลูและเอกสารประกอบการย่ืนคาํขอเข้าเป็นสมาชิกประเภทตวัแทน 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสรปุ 

1 ขอ้มลูสรปุ (Executive Summary) (ไมค่วรเกนิ 3 หน้า) 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 

2 ขอ้มลูทัว่ไป  

2.1 ชือ่บรษิทั 

2.2 ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ และจาํนวนสาขาของบรษิทั พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์

พรอ้มแผนทีข่องทีต่ ัง้สาํนกังาน 

2.3 จาํนวนตวัแทนสนบัสนุนการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Selling Agent) พรอ้มรายละเอยีด

ทีต่ัง้และหมายเลขโทรศพัท ์(กรณีทีจ่ะทาํธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัโลหะมคีา่

รว่มกบั Selling Agent) 

2.4 ประวตับิรษิทั และสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  โดย

สรปุ  

2.5 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที ่................................ ดงัตารางดา้นล่างนี้ 

 

ร้อยละของจาํนวนหุน้

ที�จาํหน่ายได้ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

จาํนวนหุน้

อื�นๆ

รวม

ลาํดับ รายชื�อผู้ถอืหุน้ สัญชาติ
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2.6 โครงสรา้งกลุ่มบรษิทัในเครอืและการลงทนุในบรษิทัอืน่ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทนุทีเ่รยีกชาํระแลว้ของ

บรษิทันัน้ โดยใชข้อ้มลูล่าสดุ 
 

 

ชื�อบริษัท ประเภท ทุนที�เรียกชาํระแล้ว วันที� จาํนวนหุน้ สัดส่วนที�ถอืหุน้ มูลค่าที�ได้มา

ธุรกจิ (ล้านบาท) ลงทุน ที�ถอื (%) (ล้านบาท)

 
 

3 ขอ้มลูทางการเงนิ 

3.1 ปัจจุบนั : ทุนจดทะเบยีน ..................  ลา้นบาท หุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จาํนวน ............ หุน้       

หุน้ละ .............. บาท มมีลูคา่ทนุทีช่าํระแลว้เป็นเงนิ ....................... ลา้นบาท 

3.2 เงนิกองทนุของผูร้บัใบอนุญาต ณ วนัที ่........................................... 

- เงนิกองทนุสภาพคล่องสทุธ ิ...................................................... บาท 

- เงนิกองทุนสภาพคล่องสุทธคิดิเป็นรอ้ยละ ................... ของหนี้สนิทัว่ไปและทรพัย์สนิทีเ่ป็น

หลกัประกนั 

 (หมายเหตุ เกณฑ์ในการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

3.3 ชือ่ผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานของผูส้อบบญัช ี……………………………………………………… 
  

4 เอกสารเกีย่วกบัขอ้มลูบรษิทัทีต่อ้งนําสง่ มดีงันี้ 

4.1 สาํเนาหนงัสอืรบัรอง หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบับรษิทั และบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองโดย

กระทรวงพาณิชยไ์มเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัทีย่ ืน่คาํขอเป็นสมาชกิ 

4.2 สาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า หรอืการเป็นตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีจ่ํากดัเฉพาะประเภทสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า จากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี  

4.3 สําเนาหลกัฐานทีแ่สดงว่าบรษิทัเป็นสมาชกิของสํานักหกับญัช ีหรอืหลกัฐานทีแ่สดงได้ว่าผูส้มคัรมี

สญัญามอบหมายใหส้มาชกิของสาํนกัหกับญัชเีป็นผูช้าํระหนี้ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีผู่ส้มคัรทาํ

การซือ้ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่าอยูใ่นระหว่างยืน่คาํขอเป็นสมาชกิ

ของสาํนกัหกับญัช ี
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4.4 งบการเงนิงวด 6 เดอืน และงบการเงนิประจาํปีฉบบัลา่สดุ ซึง่ตอ้งเป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัช ี 

4.5 สาํเนาคูม่อืการดาํเนินงานดา้นธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  

4.6 สาํเนาหนงัสอืการยืน่คาํขอเป็นสมาชกิของกองทนุคุม้ครองผูล้งทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

 

ส่วนท่ี 3  การบริหารงานและบคุลากร 

5 ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

5.1 แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร  โดยระบุฝ่ายหรอืสว่นงานทีร่บัผดิชอบดา้นธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

5.2 รายชือ่ของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มระบุตาํแหน่งคณะกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม กรรมการอสิระ 

และกรรมการตรวจสอบ (ถา้ม)ี และประวตัขิองกรรมการแต่ละทา่น ดงันี้   

 

ชื�อและตาํแหน่ง ประวัติ ประวัตกิารศึกษา จาํนวนหุน้ที�ถอื ลักษณะต้องหา้ม

การทาํงาน และการอบรม (ถ้ามี) ตามประกาศ ก.ล.ต.

(มี/ไม่ม)ี

ระบชืุ�อ, ตาํแหนง่, ระบรุะยะเวลาที� ระบวุฒุิสงูสดุ/ ระบจุาํนวนหุน้

สญัชาติและอายุ ทาํงาน, สถานที� ระบหุวัขอ้และ และสดัสว่นตอ่

ทาํงานและตาํแหนง่ หนว่ยงานที�จดัอบรม หุน้ทั�งหมด
 

 

5.3 รายชือ่และผูบ้รหิารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ และบุคลากรทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบใน

ระดบัหวัหน้าส่วนงานหรอืเทยีบเท่า ที่เป็นผู้รบัผดิชอบในส่วนการประกอบธุรกจิสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า และประวตัขิองแต่ละทา่น ดงันี้  
 

ประวัตกิารศึกษา จาํนวนหุน้ อาํนาจกระทาํการ

และการอบรม ที�ถอื (ถ้ามี) แทนบริษัท (ม/ีไม่ม)ี

ระบชืุ�อ, ตาํแหนง่, ระบรุะยะเวลาที�ทาํงาน ระบวุฒุิสงูสดุ/ ระบจุาํนวนหุน้และ

สญัชาติและอายุ สถานที�ทาํงานและ ระบหุวัขอ้และ สดัสว่นตอ่หุน้

ตาํแหนง่ หนว่ยงานที�จดัอบรม ทั�งหมด

ประวัตกิารทาํงานชื�อและตาํแหน่ง

 
5.4 รายละเอยีดหน่วยงานที่กํากบัดูแลการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Compliance 

Unit) โดยใหร้ะบุ แผนภาพสายการบงัคบับญัชา รายชื่อเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานและตําแหน่ง ประวตัิ

การศกึษา ประสบการณ์การทาํงาน และประวตักิารฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

5.5 จาํนวนและรายชือ่ของผูต้ดิต่อกบัผูล้งทนุซึง่เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่นะนําการลงทนุในสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าทีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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5.6 ในกรณีที่บุคลากรตาม 5.3,  5.4 และ 5.5  ขา้งต้น หรอืบรษิัทอยู่ระหว่างถูกดําเนินกระบวนการ

พจิารณาความผดิทางวินัย หรอืถูกลงโทษทางวินัยใด ๆ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืถูก

กล่าวโทษ หรอืถูกดําเนินคดใีด ๆ โดยหน่วยงานทีม่อีํานาจตามกฎหมายในความผดิเกีย่วกบัการ

กระทําอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทุนเกีย่วกบัการซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอื

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทจุรติ ใหบ้รษิทั

สง่รายละเอยีดดงักล่าวใหแ้กต่ลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดว้ย 

5.7 การกํากบัดูแลกิจการของบริษัท เช่น การจัดทําข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรบักรรมการ การจัดให้มี

คณะกรรมการตรวจสอบ การรายงานการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ เป็นตน้ 
 

ส่วนท่ี 4  แผนการดาํเนินงานและระบบงานคอมพิวเตอร ์

6  6.    นโยบาย แผนธุรกจิ และแผนการตลาด  ในการประกอบธุรกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด

สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วง 5 ปีแรกนับจากทีเ่ขา้ดําเนินธุรกรรมซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวใน

ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  โดยใหร้ะบุระยะเวลา (Time Line) ในการดาํเนินงาน และ ควรครอบคลุมประเดน็

ดงัต่อไปนี้  

6.1 รูปแบบและขอบเขตในการประกอบธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของบรษิทั และแนวทางการ

ดาํเนินงานของบรษิทั  

6.2 นโยบายดา้นการหาพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั หรอืแผนในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัเพื่อให้

สามารถดาํเนินการไดส้อดคลอ้งกบัขอบเขตการทาํธุรกรรมตามขอ้ 6.1 

6.3 นโยบายหรอืแผนงานการขยายธุรกจิของบรษิทัและฐานลูกคา้แต่ละประเภทของบรษิทั ประมาณการ

สดัสว่นฐานลกูคา้แต่ละประเภท และกลยทุธใ์นการขยายฐานลกูคา้ใหเ้ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้

6.4 ประมาณการสว่นแบ่งตลาด (Market Share) ของบรษิทั และอตัราการเตบิโต  

6.5 ประมาณการงบการเงนิ เงนิลงทนุ แหล่งทีม่าและใชไ้ปของเงนิทนุ 

6.6 แผนการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและการทาํกจิกรรมทางการตลาดใหก้บัผูล้งทนุ 

6.7 แผนการขยายธุรกจิอืน่ ๆ ทีส่าํคญัในอนาคต  

6.8 แผนการจดัเตรยีมอตัรากาํลงับุคลากร และการเตรยีมความพรอ้มบุคลากร 

6.9 แผนการจดัเตรยีมระบบงานทัง้ Hardware และ Software อุปกรณ์เชือ่มต่อระบบของบรษิทัหรอื

ผูพ้ฒันาระบบ และแผนสาํรองเมือ่ระบบงานขดัขอ้ง 

7 ขอ้มูลและรายละเอยีดเกีย่วกบัความพร้อมของระบบคอมพวิเตอร์ โดยบรษิัทต้องระบุขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 

7.1 จาํนวน และ Specification ของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้พือ่รองรบัระบบดา้นการซือ้ขายและการ

ชาํระราคา (Trading Application และ Clearing Application) ทีต่ลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

จดัเตรยีมให ้

7.2 ระบุถงึระบบปฏบิตักิาร (Operating System) Software Standard เชน่ Window Version, IE, etc.

และ Software อืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นขอ้ 7.1 
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7.3 อธบิายถงึโครงสรา้งระบบเชือ่มต่อ (Network Infrastructure) และลกัษณะการเชือ่มต่อระหว่าง

บรษิทัและตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และระหว่างบรษิทักบัสาขาของบรษิทั พรอ้มทัง้ระบุ

แผนภาพแสดงจาํนวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้หมด และการเชือ่มต่อดงักล่าว 

7.4 อธบิายถงึวธิกีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู และระบบในการป้องกนัความปลอดภยัทาง

คอมพวิเตอร ์ (Security Policy) 

7.5 รายละเอยีดของแผนสาํรองเมือ่ระบบงานขดัขอ้ง  

7.6 จาํนวน และความพรอ้มของบคุลากรทางดา้น IT ในการดแูลระบบคอมพวิเตอร ์
 

ส่วนท่ี 5  การบริหารความเส่ียง และอ่ืน ๆ 

8 ระบบงาน การควบคมุภายใน และนโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยควรครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้ 

8.1 ขัน้ตอนและวธิกีาร การพจิารณารบัลกูคา้ และการแจง้ใหล้กูคา้ทราบถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการ

ลงทนุเพือ่การตดัสนิใจลงทนุ 

8.2 นโยบายและการควบคมุภายในเกีย่วกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เชน่ การแยกสถานที่

ทาํงานระหว่าง Front Office และ Back Office 

8.3 นโยบายและมาตรการในการบรหิารความเสีย่งในดา้น Credit Risk, Market Risk, Legal Risk และ 

Operational Risk  

8.4 การปฏบิตังิานดา้นขอ้มลูการซือ้ขาย  

8.5 การจดัเกบ็และการบนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมถงึระยะเวลา

การจดัเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว 

8.6 นโยบายและวธิกีารในการรกัษาความลบัของขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการดาํเนินธุรกจิของหน่วยงานหนึ่ง

ต่อหน่วยงานอืน่ภายในบรษิทั (Chinese Wall)  

8.7 ขัน้ตอนและวธิกีารตรวจสอบ ควบคมุ และตดิตามใหม้กีารดาํเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และ

ระบบทีว่างไว ้

9 สรุปขอ้พพิาททางกฎหมายทีส่าํคญั (ขอ้พพิาทของบรษิทัทีก่าํลงัดําเนินอยู่และทีจ่บสิน้แลว้ไม่เกนิ 1 ปีนับ

แต่วนัยื่นคาํขอเป็นสมาชกิ) และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า พรอ้มทัง้ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อฐานะ

การเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั 

10 บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี เชน่ คูส่ญัญาทางการคา้ทีส่าํคญั และทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ โดยระบุชือ่ ชือ่สาํนกังาน ที่

อยู ่วตัถุประสงคข์องสญัญา และเรือ่งทีใ่หค้าํปรกึษา เป็นตน้ 

11 ขอ้เทจ็จรงิอืน่ ๆ ทีบ่รษิทัคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
 

หมายเหต ุ 

ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก จากเดิมสมาชกิประเภท Limited License 

Member เป็นสมาชกิประเภท Full License Member ใหบ้รษิทันําสง่ขอ้มลู ดงันี้ 

- สว่นที ่1 และ 2 ใหนํ้าสง่ขอ้มลูในปัจจุบนั  

- ส่วนที ่3, 4 และ 5 ใหนํ้าส่งขอ้มลูในปัจจุบนั และขอ้มลูส่วนทีจ่ะเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิเพื่อรองรบั

การเปลีย่นแปลงประเภทสมาชกิดงักล่าว   
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ข้อมลูผูติ้ดต่อประสานงาน 

 
 

ผูต้ดิต่อประสานงาน   ใหร้ะบรุายละเอยีดเกีย่วกบัเจา้หน้าทีห่รอืผูบ้รหิารของบรษิทัทีจ่ะเป็นผูต้ดิต่อ

ประสานงานและรบัผดิชอบในการสง่ขอ้มลูและเอกสารประกอบการยืน่คาํขอเขา้เป็นสมาชกิ  

 

1. ผูป้ระสานงานหลกั  

  ชือ่-สกลุ ....................................................................................................................................  

 ตาํแหน่ง ...................................................................................................................................  

 ฝ่าย ........….............................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์........................................................  โทรสาร  .......................................................... 

 อเีมลล ์...................................................................................................................................... 

 

2. ผูต้ดิต่อสาํรอง  

  ชือ่-สกลุ ....................................................................................................................................  

 ตาํแหน่ง ...................................................................................................................................  

 ฝ่าย ........….............................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์........................................................  โทรสาร  .......................................................... 

 อเีมลล ์...................................................................................................................................... 

 

3. ผูต้ดิต่อซึง่ทาํหน้าทีป่ระสานงาน และดแูลการทดสอบระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทีจ่ะใชส้ง่คาํสัง่ซือ้

ขายในตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  

   ชือ่-สกลุ ................................................................................................................................... 

 ตาํแหน่ง ...................................................................................................................................  

 ฝ่าย ........….............................................................................................................................. 

 โทรศพัท ์........................................................  โทรสาร  .......................................................... 

 อเีมลล ์...................................................................................................................................... 
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