
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนัหรอืขอรบัควำมเห็นชอบในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวม

ไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันหรอืขอรับควำมเห็นชอบตอ่ส ำนักงำนตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพย ์

ประเภทกำรจัดกำรกองทนุรวม 

 

2. กำรขอผอ่นผันหรอืขอรับควำมเห็นชอบตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) 

ตอ้งเกดิจำกเหตุทีผู่ย้ืน่ค ำขอหรอืกองทนุรวมไม่สำมำรถปฏบัิตติำมหลักเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์

เกีย่วกับกำรขอรับควำมเห็นชอบ ทัง้นี้ กำรขอผ่อนผันหรอืขอรับควำมเห็นชอบต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตอ้งเป็นกรณีทีห่ลักเกณฑต์ำม

ประกำศต่อไปนี้ก ำหนดใหผู้ย้ืน่ค ำขอสำมำรถขอผ่อนผันหรอืขอรับควำมเห็นชอบต่อส ำนักงำนได ้

 

(1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดตัง้และจัดกำรกองทนุ 

 

(2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรจัดกำรกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุน

ทีม่ใิชร่ำยย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถำบัน และกองทนุสว่นบคุคล  

 

(3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรช ำระบัญชขีองกองทนุรวม 

 

(4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรช ำระบัญชขีองกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุซึง่

เป็นคนตำ่งดำ้ว 

 

(5) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรจัดสง่หรอืแจกจ่ำยหนังสอืชีช้วนและกำรเสนอขำย         

หน่วยลงทนุ 

 

(6) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

 

(7) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปและเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ำยย่อย    

และกำรเขำ้ท ำสญัญำรับจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล  

 

(8) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยหลักเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีำรจัดกำร

กองทนุ 

 

(9) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูช้ ำระบัญชขีอง 

กองทนุรวม  

 

3. กำรขอผ่อนผันหรอืขอรับควำมเห็นชอบใหม้รีะยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร ดังนี้ 

 

(1)  กำรขอผอ่นผันระยะเวลำไมข่ำย/ไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ทีร่ับไวจ้ำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค ำสัง่ซือ้/

ขำยหน่วยลงทนุในวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ใหม้รีะยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรภำยใน 7 วัน (“แบบที ่1”) 

 

(2)  กำรขอผอ่นผันกำรเลือ่นก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกนิกวำ่ทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด ใหม้รีะยะเวลำ

ในกำรด ำเนนิกำรภำยใน 10 วัน (“แบบที ่2”) 

 

(3)  กำรขอผ่อนผันหรอืขอควำมเห็นชอบตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรช ำระ

บัญชขีองกองทนุรวม ใหม้รีะยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรภำยใน 60 วัน (“แบบที ่3”) 

 

(4)  กำรขอผ่อนผันหรอืขอควำมเห็นชอบนอกเหนือจำก (1) - (3) ใหม้รีะยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรภำยใน 30 วัน (“แบบที ่4”) 



 

หมำยเหต ุ

 

* วธิกีำรยืน่ค ำขอ: ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งยืน่ค ำขอ พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืนี้ (ถำ้ม)ี  

ตำมแบบ ทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. จัดไวใ้นระบบส ำหรับยืน่ค ำขอหรอืแบบรำยงำนในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลเ์ขำ้ระบบออนไลน ์

(“ระบบ ESUBMISSION”) และสง่ผำ่นระบบ ESUBMISSION 

 

** เมือ่เจำ้หนำ้ทีไ่ดร้ับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม (ถำ้ม)ี 

 

*** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แต่เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบว่ำผูย้ืน่ค ำขอไดจ้ัดท ำค ำขอถกูตอ้งและแนบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส ำหรับประชำชน พรอ้มทัง้ช ำระคำ่ธรรมเนียม(ถำ้ม)ี 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ ESUBMISSION ตำมวธิทีี่
ก ำหนดในคูม่อื และสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบ ESUBMISSION/เว็บไซต์

และชอ่งทำงออนไลน ์
โทรศัพท ์1207 กด 3 / อเีมล : helpdesk@sec.or.th   
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดบรกิำรใหจั้ดสง่ตลอด  
24 ชั่วโมง 
(หมำยเหต:ุ พจิำรณำในวันและเวลำท ำกำร 08.30 – 

16.30 น.) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม 60 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
• ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมวธิกีำร 

ทีก่ ำหนด  
• เมือ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. พจิำรณำแลว้เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้ง ใหผู้ย้ืน่ค ำขอพมิพใ์บ
แจง้เรยีกเก็บเงนิ เพือ่น ำไปช ำระคำ่ธรรมเนียม (ถำ้ม)ี 

• ระบบตรวจสอบกำรช ำระค่ำธรรมเนียม (ถำ้ม)ี 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มูล ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำ 

ตำมเกณฑก์ำรผ่อนผัน 
• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน ส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจขอใหผู้ย้ืน่ 

ค ำขอชีแ้จงในประเด็นดังกลำ่วเพือ่ใหเ้กดิควำมชดัเจนยิง่ขึน้และ
ครบถว้นเพยีงพอตอ่กำรพจิำรณำ  

• ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพจิำรณำค ำขอ พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำน 

ทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขตำมประกำศที่ 
ก ำหนด 

(หมำยเหต:ุ ระยะเวลำกำรพจิำรณำในแตล่ะกรณีดังนี้  
(1) แบบที ่1: 4 วัน (2) แบบที ่2: 6 วัน (3) แบบที ่3: 49 วัน 

(4) แบบที ่4: 24 วัน)  

49 วัน  

 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำและแจง้ผล 

กำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ ระยะเวลำกำรลงนำมในแตล่ะกรณีดังนี้ 

(1) แบบที ่1: 2 วัน (2) แบบที ่2: 3 วัน (3) แบบที ่3: 10 วัน 

(4) แบบที ่4: 5 วัน) 

10 วัน  
 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
 

 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอผอ่นผนัในกรณีทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์

เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้หรอืค ำขอควำมเห็นชอบในเรือ่งตำ่ง ๆ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

3) 
 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอผอ่นผนัมใิหก้ำรอนุมตัจิดัต ัง้กองทนุรวมสิน้สุดลงตำมขอ้ 31  

ของประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ย 
กำรจดัต ัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไปและเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิช่ 

รำยยอ่ยและกำรเขำ้ท ำสญัญำรบัจดักำรกองทุนสว่นบคุคล ในกรณี 
ทีบ่รษิทัจดักำรกองทนุรวมยืน่ค ำขออนุมตัจิดัต ัง้กองทุนรวมแบบ 

เป็นกำรท ัว่ไปไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีป่ระกำศ 

ดงักลำ่วก ำหนด 
(หมำยเหต:ุ (กำรขอผอ่นผันและกำรขอควำมเห็นชอบกรณีอืน่ ๆ ไมม่ี
คำ่ธรรมเนียม))  

คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 

  
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)) 

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

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

(หมำยเหต:ุ (ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่โมง))  
4) อเีมล : complaint@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ (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 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8545 / คูม่อื 9052 
11/07/2558 22:51 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

11/07/2558 22:51 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:50 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกลุ 

30/06/2558 18:41 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ปรดีิพ์ร พงศำนรำกลุ 
29/06/2558 14:54 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ปรดีิพ์ร พงศำนรำกลุ 

17/06/2558 14:42 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI ประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไป

ตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 19:32 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกลุ 

21/05/2558 19:04 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ปรดีิพ์ร พงศำนรำกลุ 
 

 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันหรอืขอรับควำมเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดกำรกองทนุรวมไมส่ำมำรถปฏบัิตติำมหลักเกณฑ์

เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้ 

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดตัง้และจัดกำรกองทนุ 

2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลักเกณฑก์ำรจัดกำรกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุน 

ทีม่ใิชร่ำยย่อย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุสถำบัน และกองทนุสว่นบคุคล  

3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรช ำระบัญชขีองกองทนุรวม 

4) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรช ำระบัญชขีองกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุซึง่เป็น 

คนตำ่งดำ้ว 

5) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรจัดสง่หรอืแจกจ่ำยหนังสอืชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

6) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

7) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยกำรจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปและเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ำยยอ่ย และกำร

เขำ้ท ำสญัญำรับจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล  

8) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยหลักเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีำรจัดกำรกองทนุ 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

9) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูช้ ำระบัญชขีอง 

กองทนุรวม 

10) พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: - 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน  
 

 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


