
 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนัระยะเวลำในกำรจดัสง่แผนหรอืแนวทำงแกไ้ขตอ่

ส ำนกังำน กรณีไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรบัควำมรบัผดิจำกกำรปฏบิตังิำน 

(operational risk) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ ตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยซ์ึง่มหีนำ้ทีด่ ำรงเงนิกองทนุตำมมำตรำ 97 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพย ์

และตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีไ่ดร้ับใบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรจัดกำรกองทนุรวม กำรจัดกำร 

กองทนุสว่นบุคคล และกำรเป็นผูจั้ดกำรเงนิทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ หรอืตัวแทนสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ซึง่มหีนำ้ที ่

ด ำรงเงนิกองทนุตำมมำตรำ 49 แหง่ พ.ร.บ. สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546 

  

2. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ ตอ้งยืน่ค ำขอผ่อนผันพรอ้มแสดงเหตผุลทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนนิกำรไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด และ

เอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ล่วงหนำ้

กอ่นครบก ำหนดระยะเวลำ 

 

3. ส ำนักงำนจะพจิำรณำผ่อนผันใหต้อ่เมือ่พจิำรณำแลว้เห็นวำ่มเีหตจุ ำเป็นและสมควรทัง้นี้ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์ำ่ดว้ยหลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรด ำรงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิ 

กำรจัดกำรกองทนุรวม กำรจัดกำรกองทนุสว่นบคุคลกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยแ์ละกำรคำ้หลักทรัพยแ์ละกำรจัด

จ ำหน่ำยหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจั้ดกำรเงนิทนุสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และขอ้ก ำหนดกรณีทีไ่ม่สำมำรถ 

ด ำรงเงนิกองทนุได ้

 

 

 

หมำยเหต ุ

 

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

ตำมแบบที ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จัดไวใ้นระบบส ำหรับยืน่ค ำขอหรอืแบบรำยงำนในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลเ์ขำ้ระบบออนไลน ์

(“ระบบ ESUBMISSION”) และสง่ผำ่นระบบ ESUBMISSION 

 

** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดจ้ัดท ำค ำขอถกูตอ้งและแนบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ ESUBMISSION ตำมวธิทีี่
ก ำหนดในคูม่อื และสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบ ESUBMISSION/เว็บไซต์
และชอ่งทำงออนไลน ์
โทรศัพท ์1207 กด 3 / อเีมล : helpdesk@sec.or.th  
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรใหจั้ดสง่ตลอด 
24 ชัว่โมง 
(หมำยเหตุ: พจิำรณำในวันและเวลำท ำกำร 08.30 – 
16.30 น.) 

 

  



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
• ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอรับควำมเห็นชอบพรอ้มเอกสำรหลักฐำน

ตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด 
• ส ำนักงำนพจิำรณำค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ

ครบถว้นถกูตอ้ง(หมำยเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 
• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มลู        

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

ค ำขอชีแ้จงในประเด็นดังกลำ่วเพือ่ใหเ้กดิควำมชดัเจนยิง่ขึน้และ

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

ทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขตำมประกำศที่
ก ำหนด 

(หมำยเหต:ุ -)  

15 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำและแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

14 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอโดยระบรุำยละเอยีดอยำ่งนอ้ย ดงันี ้ 
(1) ควำมประสงคใ์นกำรขอผอ่นผนั 

(2) กฎเกณฑห์รอืประกำศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขอผอ่นผนั  

(3) เหตผุลหรอืควำมจ ำเป็นในกำรขอผอ่นผนั  
(4) ระยะเวลำทีข่อผอ่นผนั  

(5) รำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ-  

- 

2) 

 

แผนหรอืแนวทำงแกไ้ข กรณีไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทุนสว่นเพิม่

เพือ่รองรบัควำมรบัผดิจำกกำรปฏบิตังิำน (operational risk) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

3) 

 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนใ์นกำรพจิำรณำ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนียม 
 

 

 



 

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 
 

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 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันระยะเวลำในกำรจัดสง่แผนหรอืแนวทำงแกไ้ขตอ่ส ำนักงำน กรณีไม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุ

สว่นเพิม่เพือ่รองรับควำมรับผดิจำกกำรปฏบัิตงิำน (operational risk)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรด ำรง 

เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิกำรจัดกำรกองทนุรวม กำรจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพย์

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

และกำรคำ้หลักทรัพยแ์ละกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจั้ดกำรเงนิทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
และขอ้ก ำหนดกรณีทีไ่มส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้ 

2) พระรำชบัญญัตสิญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546  
3) พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำ  

ดว้ยหลักเกณฑใ์นรำยละเอยีดเกีย่วกับกำรด ำรงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิกำรจัดกำรกองทนุรวม กำรจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล 

กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรัพยแ์ละกำรคำ้หลักทรัพยแ์ละกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจั้ดกำร

เงนิทนุสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ และขอ้ก ำหนดกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำรงเงนิกองทนุได ้

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขอผ่อนผันระยะเวกำรขอผอ่นผันระยะเวลำในกำรจัดสง่แผนหรอื

แนวทำงแกไ้ข ตอ่ส ำนักงำน กรณีไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุสว่นเพิม่เพือ่รองรับควำมรับผดิจำกกำรปฏบัิตงิำน (operational 

risk) 
 

 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 
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วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


