
ภาคผนวก 1  
[แนบทา้ยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สธ. 21/2564ก] 

 

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อส านักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในการขออนุญาตหรือแจง้ท่ีเป็นกรณีท่ีก าหนดในภาคผนวกน้ี ให้ผูข้ออนุญาตหรือแจง้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
1. ประกาศ เร่ือง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 6/2541 
ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541   

บทอาศัยอ านาจ 
     เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการให้แก่บริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะแกไ้ขฐานะทางการเงินดว้ยวิธีการลดทุน 
เพื่อลดผลขาดทุนสะสมก่อนด าเนินการเพิ่มทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2541 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2541   
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 98(1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนุญาตเป็นการทัว่ไป ให้บริษทั
หลกัทรัพยล์ดทุนจดทะเบียนช าระแลว้เพื่อลดผลขาดทุนสะสมได ้ 
ก่อนด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแลว้ในทนัที ในจ านวน 
ไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนช าระแลว้ท่ีลดลง 
 

- การจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีมมีติในเร่ืองลดทุน 
การจดัส่งส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษทัหลงัการลดทุนและเพิ่มทุนแลว้เสร็จ 

2. ประกาศเร่ือง การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)  
ที่ อธ. 12/2541  ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541   

บทอาศัยอ านาจ 
     เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการให้แก่บริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะแกไ้ขฐานะทางการเงินโดยการลดทุนเพื่อ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ลดขาดทุนสะสม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2541   
เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2541  อาศยัอ านาจตามความใน 
มาตรา 98(1) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  อนุญาตเป็นการทัว่ไปให้บริษทัหลักทรัพยล์ดทุนจดะเบียน
เพื่อลดผลขาดทุนสะสมได ้ ในกรณีท่ีการด าเนินการดงักล่าวมิไดท้ าให้
ส่วนของผูถ้ือหุ้นตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไป 
 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ. 27/2544  เร่ือง การลดทุนของบริษัท
หลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

บทอาศัยอ านาจ 
     เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ประสงคจ์ะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร้ังท่ี 13/2544  เมื่อวนัท่ี  
14 ธันวาคม พ.ศ. 2544  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 98(1) แห่ง
พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  อนุญาต
เป็นการทัว่ไปให้บริษทัหลกัทรัพยส์ามารถลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
เรียกช าระได้ 
 
4. ประกาศ เร่ือง การย้ายที่ต้ังส านักงานของบริษัทหลักทรัพย์  
ที่ อธ. 12/2543  ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2543   

บทอาศัยอ านาจ 

ขอ้ 5 การแจง้รายละเอียดการยา้ยท่ีตั้งส านกังาน 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
     โดยท่ีมาตรา 98(9) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก าหนดห้ามมิให้บริษทัหลกัทรัพยย์า้ย
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาโดยมิไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  
และโดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแนวปฏิบติัในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้บริษทัหลกัทรัพยย์า้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่หรือส านกังาน
สาขาให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 

5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 27/2543  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการด าเนินการ
เก่ียวกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้รับฝากทรัพย์สินรับฝากไว้ ลงวนัท่ี  
19 มิถุนายน พ.ศ. 2543  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 137 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 
 

ขอ้ 8/1 การย่ืนค าขอความเห็นชอบระบบในการตั้งตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

6. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 11/2546  เร่ือง การประกอบกิจการอ่ืน 
ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2546 

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก าหนดห้ามมิให้บริษทัหลกัทรัพย์

ขอ้ 6 และ 
ขอ้ 8 

การจดัส่งรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจหลกัและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง
หนงัสือแสดงความยินยอมให้ส านกังานเขา้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกิจการ
ท่ีบริษทัหลกัทรัพย์ไปลงทุน  
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ประกอบกิจการอื่นใดท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทท่ีได้รับ
อนุญาต เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น 
     เพื่อให้บริษทัหลักทรัพยม์ีความคล่องตวัในการประกอบกิจการอื่น
และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัภาวะการแข่งขนัไดอ้ย่างรวดเร็ว 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2545 เมื่อวนัท่ี  
11 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และคร้ังท่ี 3/2546 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม  
พ.ศ. 2546  มีมติให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการอนุญาตให้บริษทั
หลกัทรัพยป์ระกอบกิจการอื่น จากเดิมท่ีพิจารณาอนุญาตเป็นราย
ประเภทกิจการเป็นการอนุญาตให้บริษทัหลักทรัพยป์ระกอบกิจการอื่น
ไดเ้ป็นการทัว่ไปแทน หากกิจการดงักล่าวมีลกัษณะครบถว้น 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งมีมติ 
ให้ยกเลิกหนงัสือเวียนและประกาศต่างๆ 
 
7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./ธ./น. 15/2546  เร่ือง การประกอบกิจการอ่ืน
ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546   

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก าหนดห้ามมิให้บริษทัหลกัทรัพย์
ประกอบกิจการอื่นใดท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทท่ีได้รับ
อนุญาต  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น    
     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจดัอนัดบักองทุนรวมและจดัอนัดบั
บริษทัจดัการ จึงเห็นควรให้บริษทัหลกัทรัพยส์ามารถประกอบการ
ดงักล่าวได ้ โดยการประกอบการนั้นตอ้งกระท าอย่างมีมาตรฐาน  

ขอ้ 3 การแจง้การประกอบกิจการการจดัอนัดบับริษทัจดัการ  
ขอ้ 5(9) การย่ืนรายงานหรือแสดงเอกสารเก่ียวกบัการจดัอนัดบับริษทัจดัการ 
ขอ้ 6 การแจง้การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจัดอนัดบับริษทัจดัการ  

และสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอื่นใดท่ีใชป้ระกอบการจัดอนัดบับริษทัจดัการ    
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
เป็นธรรม เป็นกลาง และเป็นอิสระ รวมทั้งดว้ยความระมดัระวงัโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญัดว้ย คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2546  เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ไดม้ีมติ
อนุญาตให้บริษทัหลกัทรัพยป์ระกอบธุรกิจการจดัอนัดบักองทุนรวม
และการจดัอนัดบับริษทัจดัการได้ 
 
8. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สข. 1/2547  เร่ือง การรายงานเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
การจัดอันดับกองทุนรวมและการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวนัท่ี  
13 มกราคม พ.ศ. 2547   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 109 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้ 1 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
และก าหนดเวลาในการย่ืนรายงานของบริษทัหลักทรัพย ์ลงวนัท่ี  
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535  ประกอบกบัขอ้ 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 59/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
ก าหนดเวลาในการย่ืนรายงานของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กข. 43/2546  เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจดัอนัดับกองทุนรวม ลงวนัท่ี  
3 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ขอ้ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กน. 23/2544  เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและการตั้งตวัแทน 

ขอ้ 1(1) การย่ืนรายงานการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารหรือคุณสมบติัของผูบ้ริหาร พร้อมทั้ง
หนงัสือรับรองประวติัผูบ้ริหาร 

ขอ้ 1(2) การย่ืนรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองคก์ร โครงสร้าง
การบริหาร และขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษทั  
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2544  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ท่ี 
กข. 44 /2546  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็น 
ท่ีปรึกษาการลงทุนและการตั้งตวัแทนท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบับท่ี 3 )  
ลงวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ขอ้ 5(9) แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
ท่ี อข./ธ./น. 15 /2546  เร่ือง การประกอบกิจการอื่นของบริษทั
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546  และขอ้ 5 แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 57/2546  เร่ือง การอนุญาตให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
 
9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ./ข. 40/2547  เร่ือง แบบค าขอจดทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทน 
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและ
การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กธ. 7/2547  เร่ือง การจดทะเบียน
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทน 
ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและการเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2547  และขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 10/2547  เร่ือง การจด

ขอ้ 2 การย่ืนค าขอจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภท 
การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และการเป็นท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็น 
ท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2547 

10. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2553  เร่ือง เวลาท าการและวันหยุดท าการ
ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 108 และมาตรา 110 แห่ง
พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535   
 

ขอ้ 4(3) การแจง้เหตุผลและความจ าเป็น ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์ปิดท าการภายหลงัหรือ
ปิดท าการก่อนเวลาท าการตามขอ้ 3(1)  โดยมิได้เกิดจากขอ้จ ากดัเร่ืองสถานที่ 

ขอ้ 5 การแจง้การหยุดท าการ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซ่ึงมผีลกระทบ 
ท าให้บริษทัหลกัทรัพยไ์ม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ 

11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2553  เร่ือง เวลาท าการและวันหยุดท าการ
ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2553   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 วรรคหน่ึง แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 88/2552  เร่ือง การเปิดท าการ 
และหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 

ขอ้ 3(3) การแจง้เหตุผลและความจ าเป็น ในกรณีท่ีเปิดท าการภายหลงัหรือปิดท าการ 
ก่อนเวลาท าการตามขอ้ 2(1) โดยมิไดเ้กิดจากขอ้จ ากัดในเร่ืองสถานที่ 

ขอ้ 4 การแจง้การหยุดท าการ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินซ่ึงมผีลกระทบ 
ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ 

12. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 

ขอ้ 5 การย่ืนค าขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

ขอ้ 6 การย่ืนค าขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต์   
ขอ้ 16 การช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง เมื่อส านกังานร้องขอ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 
 
 
บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ท าหน้าท่ี
ดูแลจดัการกองทรัสต์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องเป็นบุคคล
ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 

ขอ้ 22(7) การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยัส าคญั 
หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีควรแจง้ให้ทราบ 

ขอ้ 25/1 การขอผ่อนผนัให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์รายใหม่มีการจดัการกองทรัสต์อื่นท่ีม ี
ทรัพยสิ์นหลกัเป็นประเภทเดียวกนัได้ 

ขอ้ 27 การจดัส่งงบการเงินของบริษทัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

ขอ้ 28(1) การแจง้ความประสงคท่ี์จะยุติการปฏิบติังานเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ท่ีไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 29 การแจง้ พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแกไ้ข ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2  

13. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 29/2556  เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการแต่งต้ัง
บุคคลอ่ืนเป็นผู้ให้บริการในนามของผู้ประกอบธุรกิจหรือเป็นตัวแทน
การตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 และขอ้ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 42/2556  เร่ือง การแต่งตั้งให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ห้บริการในนามของผูป้ระกอบธุรกิจหรือเป็นตวัแทน
การตลาดของผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม  
พ.ศ. 2556ก 
 

ขอ้ 5 การย่ืนค าขออนุญาต ในกรณีท่ีบริษทัหลักทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขายสัญญาประสงค์
จะแต่งตั้งผูใ้ห้บริการตามหมวด 1 

ขอ้ 24 การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตวัแทนการตลาด 
ขอ้ 26 การย่ืนค าขอความเห็นชอบเป็นตวัแทนการตลาด 
ขอ้ 29 การขอความเห็นชอบการเร่ิมประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนการตลาดของผูจ้ดัการ

เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ขอ้ 30(1) การจดัส่งขอ้มูลรายช่ือ สถานที่ปฏิบติังานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการเป็น

ตวัแทนการตลาด เมื่อได้รับการร้องขอจากส านกังาน 
ขอ้ 30(2) การแจง้การตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ 
ขอ้ 30(3) การแจง้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงระบบงานตามท่ีไดร้ับความเห็นชอบจาก

ส านกังาน 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
14. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 44/2556  เร่ือง การประกอบกิจการอ่ืนของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
 
บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก าหนดห้ามมิให้บริษทัหลกัทรัพย์ประกอบ
กิจการอื่นใดท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทท่ีไดร้ับอนุญาต  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนนั้น 
     เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัของบริษทัหลักทรัพยท่ี์ไดร้ับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 
เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  มีมติอนุญาตให้บริษทัหลกัทรัพย์
ดงักล่าวประกอบธุรกิจการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือ
ซ้ือคืนไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีไดม้ีการปรับปรุงข้ึนใหม่ และมีมติอนุญาต
ให้บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวสามารถให้บริการงานสนบัสนุนเพิ่มเติมได ้
 

ขอ้ 6  
วรรคสอง 

การขอความเห็นชอบสัญญาซ้ือหรือขายหลักทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืนกบั
บุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั 

15. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 45/2556  เร่ือง การประกอบกิจการอ่ืนของ
บริษัทหลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556   

บทอาศัยอ านาจ 

ขอ้ 5  
วรรคสอง 

การขอความเห็นชอบสัญญาซ้ือหรือขายหลักทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืนกบั
บุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
     โดยท่ีมาตรา 98(8) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ก าหนดห้ามมิให้บริษทัหลกัทรัพย์ประกอบ
กิจการอื่นใดท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเภทท่ีไดร้ับอนุญาต  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนนั้น 
     เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัของบริษทัหลักทรัพยท่ี์ไดร้ับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ในการประชุม
คร้ังท่ี 11/2556 เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  มีมติอนุญาตให้
บริษทัหลกัทรัพยป์ระกอบธุรกิจการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์โดยมีสัญญา
ขายหรือซ้ือคืนได้ 
 
16. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 22/2557  เร่ือง การต้ังตัวแทนในการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 100 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  บัญญติัให้การตั้งบุคคลใดเป็นตวัแทน
หรือนายหน้าของบริษทัหลกัทรัพย์ตอ้งไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน
ก่อน ส านกังานจึงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนุญาตให้บริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท 

ขอ้ 4(1) การแจง้การตั้งนิติบุคคลเป็นตวัแทนในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใน
ประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า 

ขอ้ 4(2)(ก) การย่ืนค าขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเป็นตวัแทนในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ในประเทศนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 4(1) ในกรณีท่ีนิติบุคคลดงักล่าวยงัไม่เคย
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมาก่อน 

ขอ้ 4(2)(ข) การแจง้การตั้งนิติบุคคลเป็นตวัแทนในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใน
ประเทศนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 4(1) ในกรณีท่ีนิติบุคคลดงักล่าวเคยไดร้ับการ
แต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของบริษทัจดัการมาแลว้ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
และบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์ 
หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน ตั้งบุคคลอ่ืนเพื่อเป็น
ตวัแทนในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือตวัแทนดา้น
การตลาดกองทุนส่วนบุคคล 
 

ขอ้ 5  การรายงานการแต่งตั้งหรือการยกเลิกการตั้งแต่งตวัแทน 

17. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เก่ียวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  
1 เมษายน พ.ศ. 2558  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) และข้อ 9 วรรคหน่ึง ประกอบกับ 
ขอ้ 12(3) ขอ้ 46 ขอ้ 47 และข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

ขอ้ 4 การขอผ่อนผนัให้ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในรายละเอียด
เก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามประกาศท่ี  
สธ. 10/2558   
 

18. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 58/2558  เร่ือง การยื่นค าขอจัดต้ังส านักงาน

ขอ้ 2 การย่ืนค าขออนุญาตจัดตั้งส านกังานผูแ้ทน  
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ผู้แทนของกิจการต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
 
19. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 59/2558  เร่ือง การขอความเห็นชอบและ 
การให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546  ก าหนดให้บุคคลใดจะถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้น 
เกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าได ้ต่อเมื่อไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน ก.ล.ต. และโดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุง
กระบวนการและระยะเวลาในการพิจารณาค าขอรับความเห็นชอบ 
ให้มีความชดัเจนและเหมาะสมย่ิงข้ึน ส านกังาน ก.ล.ต. จึงก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบและการให้ความเหน็ชอบบุคคล 
ท่ีเป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า 
 

ขอ้ 3 การย่ืนค าขอความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ขอ้ 5 การรายงานขอ้เท็จจริง ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือหุ้นส่วน
ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคล มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 25 วรรคสอง 
หรือตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้าม
ของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
20. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 60/2558  เร่ือง การขึน้ทะเบียนรายช่ือผู้มี
คุณสมบัติในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีข้อ 3(1) ของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี สน. 14/2544  เร่ือง คุณสมบติั 
ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2544  
ก าหนดคุณสมบติัประการหน่ึงของผูดู้แลผลประโยชน์ว่า ตอ้งเป็น
บุคคลท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนรายช่ือผูม้ีคุณสมบติัในการเป็นผูดู้แล
ผลประโยชน์ และโดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
และระยะเวลาในการพิจารณาค าขอข้ึนทะเบียนให้มีความชดัเจนและ
เหมาะสมย่ิงข้ึน  
 

ขอ้ 4 การย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนรายช่ือผูม้ีคุณสมบติัในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม 

ขอ้ 8 การแจง้เป็นหนงัสือ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนไม่สามารถด ารงคุณสมบัติได ้
การแจง้เป็นหนงัสือ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนสามารถด ารงคุณสมบติัตาม 
ขอ้ 3 ไดแ้ลว้ 

ขอ้ 10 การแจง้ความประสงคจ์ะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

21. ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2559  เร่ือง แนวทางปฏิบัติส าหรับ
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

บทอาศัยอ านาจ 
       เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ของผูป้ระกอบ
ธุรกิจ อาศยัอ านาจตามขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 12(3) แห่งประกาศ  
ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ

ขอ้ 6.2 ใน
ส่วนท่ี 6 ของ
ภาคผนวก 

การแจง้กรณีท่ีมีการหยุดการให้บริการของงานส าคญัหรือเกิดเหตุฉุกเฉินซ่ึงส่งผล
กระทบต่อลูกคา้ของบริษทัอย่างมีนยัส าคญั   
การรายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลา
ท่ีใชห้รือคาดว่าจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา   
การแจง้เมื่องานส าคญัสามารถกลบัมาด าเนินการไดต้ามปกติ   
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  
6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

22. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2559  เร่ือง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคล
เป็นตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ลงวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559   
 
บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10 วรรคสอง แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทข. 35/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการตั้งตวัแทนในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
และตวัแทนดา้นการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 14 กนัยายน  
พ.ศ. 2553  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 24/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตวัแทนในการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและตวัแทนดา้นการตลาดกองทุน 
ส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

ขอ้ 4 การย่ืนค าขอความเห็นชอบเป็นตวัแทนดา้นการตลาดกองทุนส่วนบุคคล  

ขอ้ 7 การขอความเห็นชอบการเร่ิมประกอบธุรกิจ 
ขอ้ 8(1) การจดัส่งขอ้มูลรายช่ือ สถานปฏิบติังานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการเป็น

ตวัแทนดา้นการตลาดกองทุนส่วนบุคคล 
ขอ้ 8(2) การแจง้การแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ 
ขอ้ 8(3) การแจง้การเปลี่ยนแปลงระบบงานของตวัแทนดา้นการตลาดกองทุนส่วนบุคคล 

23. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 34/2559  เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เก่ียวกับ
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

บทอาศัยอ านาจ 

ขอ้ 4 การย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ 
ขอ้ 6 การย่ืนแบบของร่างหนงัสือช้ีชวน 
ขอ้ 9 การย่ืนขอผ่อนผนัก าหนดระยะเวลาการส่งรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ประกอบกบัข้อ 6 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม  
พ.ศ. 2562  และขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 34/2559  เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ห้
เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 
 
24. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/น. 45/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด

ขอ้ 9 การแจง้เหตุท่ีท าให้งานท่ีส าคญัหยุดชะงกัพร้อมรายละเอียด ในกรณีท่ีเกิด 
การหยุดชะงกัของงานท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
เก่ียวกับข้อก าหนดในการจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อ 
การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 21 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 12(3) แห่ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ
ให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

การแจง้เมื่อการหยุดชะงกัของงานท่ีส าคญัส้ินสุดลง 
 

25. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2559  เร่ือง การประกอบธุรกิจอ่ืนของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559 

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 22 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญัติสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ก าหนดห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น  เวน้แต่จะไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.  ส านกังาน ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ 
ให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายในปัจจุบนั โดยเฉพาะ 
ในส่วนของการประกอบธุรกิจการซ้ือหรือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า 

 

ขอ้ 8 การขอความเห็นชอบสัญญาซ้ือหรือขายหลักทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืนกบั
บุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั 

ขอ้ 9 การจดัส่งรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจหลกัและขอบเขตการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง
หนงัสือแสดงความยินยอมของกิจการให้ส านกังานเขา้ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
26. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2559  เร่ือง  การขอรับความเห็นชอบเป็น 
ผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เก่ียวข้องกับการซ้ือขายหน่วยลงทุน
และการจัดการกองทุน ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีข้อ 8 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 25/2556  เร่ือง การให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 56/2559  เร่ือง การให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม                
พ.ศ. 2559  ประกอบกบัข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทธ. 60/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถรับบริการระบบสนบัสนุนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือขายหน่วยลงทุนและการจดัการกองทุนจากผูใ้ห้บริการดงักล่าว
ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน  

ขอ้ 3 การย่ืนค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการ  
ขอ้ 6 การจดัส่งรายงานและช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่ไดด้ าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีแสดง

ไวต่้อส านกังาน ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการไม่ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานท่ีแสดง
ไวต่้อส านกังานตามขอ้ 4(1) 

ขอ้ 7  
วรรคหน่ึง 

การแจง้การเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือการด าเนินการไปจากท่ีเคยแสดงไวต่้อ
ส านกังานในคร้ังล่าสุดอย่างมีนยัส าคญั 

ขอ้ 8 การรายงานการเกิดขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัข้ึนกบัระบบงาน ในกรณีท่ีปรากฏ
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัข้ึนกบัระบบงานตามขอ้ 4(2)  
การรายงานผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ขอ้ 9 
วรรคหน่ึง 

การแจง้การไม่สามารถด ารงฐานะทางการเงินของผูใ้ห้บริการไดต้ามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 4(4) 

ขอ้ 12 การแจง้ความประสงคข์องผูใ้ห้บริการท่ีจะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน 
พร้อมทั้งแสดงรายการของงานท่ีคงคา้ง และการด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูรั้บบริการ (ถา้มี) 
การขอผ่อนผนัการแจง้ความประสงคข์องผูใ้ห้บริการท่ีจะยุติการให้บริการทั้งหมด
หรือบางส่วน 

27. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560  เร่ือง การให้ความเห็นชอบเป็น 
ผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการช าระเงินในการซ้ือขายหลักทรัพย์  
ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ขอ้ 2 การย่ืนค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการ  
ขอ้ 6 การแจง้การไม่สามารถด ารงฐานะทางการเงินไดต้ามท่ีก าหนดในขอ้ 3(1) 
ขอ้ 7 การแจง้การจะเปลี่ยนแปลงขอบเขตการประกอบธุรกิจตามขอ้ 3(2) อย่างมีนยัส าคญั 
ขอ้ 8  
วรรคหน่ึง 

การแจง้การจะเปลี่ยนแปลงระบบงานตามขอ้ 3(3) หรือ (4) อย่างมีนยัส าคญั 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2556  เร่ือง การให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับ
ด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 47/2560  เร่ือง การให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับ
ด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ประกอบกบัขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 60/2561  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้ 9 การแจง้ขอ้บกพร่องพร้อมรายละเอียด ในกรณีท่ีปรากฏขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั
ข้ึนกบัระบบงานตามขอ้ 3(3) หรือ (4) 
การแจง้ผลการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ขอ้ 11 การจดัส่งรายงานผลการสอบทานการจดัการขอ้มูลการช าระเงินในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์ามท่ีไดร้ับความเห็นชอบ 

ขอ้ 12 การแจง้ความประสงคจ์ะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รายการของงาน 
ท่ีคงคา้ง และการด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผูรั้บบริการ  

การขอผ่อนผนัการแจง้ความประสงคจ์ะยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน 

ขอ้ 15(1) การช้ีแจงขอ้เท็จจริง  พร้อมทั้งส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีปรากฏ
เหตุการณ์ตามขอ้ 14 

28. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 12/2561  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และ
การค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และข้อก าหนด
กรณีที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 141  
วรรคหน่ึง (2) โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ขอ้ 16(1) การจดัส่งรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ขอ้ 19(1) การมีหนงัสือแจง้การไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนพร้อมดว้ยสาเหตุ 
ขอ้ 19(2) การจดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม 

เพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน 
การจดัส่งรายงานการแกไ้ขการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ 
ความรับผิดจากการปฏิบติังาน ในกรณีท่ีสามารถแกไ้ขเงินกองทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศด ารงเงินกองทุนไดก่้อนครบก าหนดระยะเวลา  
การขอผ่อนผนัระยะเวลาในการจดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขการไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน 

ขอ้ 19(4) การมีหนงัสือแจง้ผลการด าเนินการ เมื่อสามารถกลบัมาด ารงเงินกองทุนได้ 
ขอ้ 21(2) การแจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมดว้ยสาเหตุและ

การระงบัการประกอบธุรกิจตามขอ้ 21(1) 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
พ.ศ. 2546  ข้อ 7(1) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กธ. 3/2561  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ประกอบกบัข้อ 5(2) และ (3) 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี กธ. 3/2561  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลักทรัพยท่ี์เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 
17 มกราคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กธ. 4/2563  เร่ือง การด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และการค้า
หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลักทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 
พ.ศ. 2563  และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 59/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์และก าหนดเวลาในการย่ืนรายงานของ
บริษทัหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 

ขอ้ 24 การขอผ่อนผนัระยะเวลาการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม ในกรณีท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจตวักลางซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีมีการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้และไม่
สามารถด ารงเงินกองทุนตามขอ้ 21 

ขอ้ 25 การขอผ่อนผนัระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ 19(3) ขอ้ 22(1) วรรคหน่ึง ขอ้ 23 
วรรคหน่ึง (1) วรรคสาม หรือวรรคหน่ึง (2) 

ขอ้ 10 การรายงานการด ารงเงินกองทุน ตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุนและค าอธิบาย
ประกอบการรายงานดงักล่าวที่จดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน 



20 

 

  

ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
29. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 13/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เก่ียวกับการด ารงเงินกองทุนของท่ีปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษา
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และข้อก าหนดกรณีที่ไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 141 
วรรคหน่ึง (2) โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน แห่งพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
พ.ศ. 2535  มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญติัสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กธ. 4/2561  เร่ือง การด ารงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า ลงวนัท่ี 17 มกราคม 2561  และขอ้ 1(3) แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 59/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
และก าหนดเวลาในการย่ืนรายงานของบริษทัหลักทรัพย ์ลงวนัท่ี 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 

ขอ้ 12(1) การย่ืนหนงัสือแจง้การไม่สามารถด ารงเงินกองทุนพร้อมดว้ยสาเหตุ 
ขอ้ 12(2) การจดัส่งแผนหรือแนวทางแกไ้ขการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
ขอ้ 12(3) การขอผ่อนผนัระยะเวลาในการกลบัมาด ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามท่ีประกาศ 

การด ารงเงินกองทุนก าหนด 
ขอ้ 12(4) การมีหนงัสือแจง้ผลการด าเนินการตามแผนหรือแนวทางแกไ้ขท่ีไดแ้จง้ต่อ

ส านกังานตามขอ้12(2) 

30. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2561  เร่ือง การรายงานเหตุการณ์ส าคัญ
ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

ขอ้ 3 การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ตามขอ้ 3 เกิดข้ึน   
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้ 12(9) และ (10) 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 90/2558  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558  ประกอบกบัข้อ 105 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทน. 36/2562  เร่ือง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี25 เมษายน พ.ศ. 2562  และขอ้ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ. 2554  ประกอบกบัข้อ 133 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2562  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 25 เมษายน  
พ.ศ. 2562 
 

31. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เก่ียวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 
 
บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 7 ขอ้ 13 ขอ้ 28  
และขอ้ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 

ขอ้ 5(6) การจดัส่งรายงานขอ้มูลในการให้บริการ 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 71/2563  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการ
บริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัท่ี 14)  
ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ขอ้ 12 และขอ้ 25/4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 49/2562  เร่ือง มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2562  และขอ้ 31 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ
ให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 18/2560  เร่ือง มาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
  
32. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 51/2561  เร่ือง การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
เป็นผู้รับด าเนินการในงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

บทอาศัยอ านาจ 
     โดยท่ีมาตรา 100 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 60/2561  เร่ือง  หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ก าหนดให้ 
การมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจให้บุคคลอ่ืนเป็น
ผูร้ับด าเนินการ ตอ้งไดร้ับอนุญาตจากส านกังานก่อน 
 

ขอ้ 3 การย่ืนค าขออนุญาต ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะมอบหมายงานจดัการ
ลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรืองานจดัการลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ให้แก่ผูรั้บด าเนินการต่างประเทศตามขอ้ 18 วรรคสอง  
แห่งประกาศท่ี ทธ. 60/2561 

33. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 55/2561  เร่ือง การก าหนดแบบค าขอรับ 
ความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมและแบบแจ้ง 
การประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561   

บทอาศัยอ านาจ 

ขอ้ 2 การย่ืนค าขอรับความเห็นชอบเป็นบริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม  

การแจง้การประกอบกิจการการจดัอนัดบับริษทัจดัการ  
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 วรรคหน่ึง แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี กข. 43/2546   
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจดัอนัดับ
กองทุนรวม ลงวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กธ. 10/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจ
การจดัอนัดบักองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
ขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 43/2546  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ประกอบธุรกิจการจดัอนัดบักองทุนรวม ลงวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
และขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี อข./ธ./น. 15/2546  เร่ือง การประกอบกิจการอื่น
ของบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 

34. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2562  เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  
7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 90/4 วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัลม้ละลาย (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2541  และกฎกระทรวง
ก าหนดหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าที่ก ากบัดูแลการประกอบ
กิจการของลูกหน้ี พ.ศ. 2559 

ขอ้ 3 การย่ืนค าขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการ  
ขอ้ 5 การย่ืนขอความยินยอมตามขอ้ 4  
ขอ้ 6 การย่ืนค าขอความยินยอม ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท

การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
ขอ้ 7 การย่ืนค าขอความยินยอม ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ขอ้ 8 การย่ืนค าขอความยินยอม ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็นบริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทั

จดัการกองทุนส่วนบุคคล ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ การคา้หลักทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน 
หรือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
 
35. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2562  เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เก่ียวกับการให้บริการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2562 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5(1) ประกอบกบัขอ้ 57 และขอ้ 58 
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ขอ้ 11 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ
ให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 71/2563  เร่ือง มาตรฐาน
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ
ให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ขอ้ 12 
และขอ้ 25/4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี  

ขอ้ 14 การแจง้การเร่ิมให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) 

ขอ้ 18(2) การจดัส่งหนงัสือแจง้หยุดตามขอ้ 18(1) 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 49/2562  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพย์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2562  และข้อ 56 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 94/2558  เร่ือง มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
36. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 
บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 129/1(4) แห่ง
พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2562 

ขอ้ 23 การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม  
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
 

37. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 129/1(4)  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562 
 

ขอ้ 23 การขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม  
 

38. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 54/2562  เร่ือง การก าหนดแบบในการยื่นขอรับ 
ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หลักทรัพย์ ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 
บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3 แห่งประกาศกระทรวงการคลงั  
เร่ือง การก าหนดเงื่อนไขให้บริษทัหลักทรัพย์ต้องขอรับความ
เห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2543   
 

ขอ้ 2 การย่ืนค าขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
39. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 64/2563  เร่ือง  การค านวณและการรายงาน
การค านวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อก าหนดในกรณี 
ที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 141 วรรคหน่ึง (2) แห่ง
พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมาตรา 14 
วรรคสอง (2) มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญัติสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  และขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 26/2563  เร่ือง การด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ 
ขอ้ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 59/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ์และก าหนดเวลาในการย่ืนรายงานของบริษทั
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 

ขอ้ 10  
วรรคหน่ึง (1) 

การย่ืนแผนการแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุน 

ขอ้ 10  
วรรคสอง 

การขอผ่อนผนัระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง  
 

40. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ 
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวนัท่ี  
29 มกราคม พ.ศ. 2564 

บทอาศัยอ านาจ 

ขอ้ 6 
วรรคหน่ึง 

การขออนุญาตเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 

ขอ้ 6 
วรรคสอง 

การแจง้การแกไ้ขคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ให้ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีผูดู้แล
ผลประโยชนม์ีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

ขอ้ 6 
วรรคสาม 

การขออนุญาตเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้กไ้ข
คุณสมบติัให้ถูกตอ้งภายในก าหนดเวลา 



29 

 

  

ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  
และขอ้ 32 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทน. 11/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม  
พ.ศ. 2564 

ขอ้ 17(1) การขอผ่อนผนัการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ขอ้ 17(3) การแจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

การจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
การจดัส่งหลกัฐานการไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 16(1) 
หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 16(2) 

ขอ้ 19(2) การรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล  
การรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิด 

ขอ้ 19(3) (ก) การรายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ
ไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศท่ี ทน. 11/2564  เกิน 1 วนัท าการ 
การรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงาน 
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซ้ือ
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศท่ี  
ทน. 11/2564  เกิน 1 วนัท าการ 

ขอ้ 20 การย่ืนค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  

ขอ้ 21 และ 
ขอ้ 22 

การย่ืนค าขอให้ส านกังานให้ความเห็นชอบในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการแทนการ
ขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน  

ขอ้ 23 การขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
(1)  การเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ ตามขอ้ 6 วรรคสาม 
(2)  การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามขอ้ 12(1) 
(3)  การจดัท าและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามขอ้ 4.3 รายงานรอบ
ระยะเวลาบญัชีตามขอ้ 5.1 และขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในรายงานดงักล่าวตาม 
ส่วนท่ี 2 ของภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
(4)  การด าเนินการกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระ
หน้ี ตามภาคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 
(5)  การด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 1.4 ขอ้ 2. ขอ้ 3.1.1(5) และขอ้ 3.2.4 
ของภาคผนวก 8 แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 
(6)  ระยะเวลาในการปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการของบริษทัจดัการตาม 
ส่วนท่ี 7 ขอ้ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แนบทา้ยประกาศ สน. 9/2564  และการย่ืน
ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์ 

ขอ้ 2.2.4 ใน
ภาคผนวก 2 
 

การจดัส่งรายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งส าเนา
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยยอ้นหลงัตาม 2.1.2.1  
การจดัส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ในกรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุ 
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

ขอ้ 6.1.1 ใน
ภาคผนวก 3 

การจดัส่งรายงานการใชสิ้ทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4 (เฉพาะกรณีมีการใช้
สิทธิขอเพิกถอนมติ) 

ขอ้ 6.1.2 ใน
ภาคผนวก 3 

การจดัส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการใชสิ้ทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 
129/4 (เฉพาะกรณีมีการใชสิ้ทธิขอเพิกถอนมติ) 

ขอ้ 3 ใน
ภาคผนวก 4 

การจดัส่งหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 3 ใน
ภาคผนวก 5 

การแจง้มติให้มีการควบรวมกองทุน และเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนด 

ขอ้ 4.1 ใน
ภาคผนวก 5 

การขอผ่อนผนัระยะเวลาด าเนินการควบรวมกองทุนให้แลว้เสร็จ   
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 2 ใน 
ส่วนท่ี 1 ของ
ภาคผนวก 6  

การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ
เรียกร้อง เงินส ารอง (ถา้มี) และวนัท่ี บลจ. บนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 หรือวนัท่ี บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ในกรณีท่ีมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมี
พฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ี
ได้ 

ขอ้ 1 ในส่วน
ท่ี 2 ของ
ภาคผนวก 6  

การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ
เรียกร้อง วนัท่ี บลจ. ได้รับทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืน พร้อม
ทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ ในกรณีท่ี บลจ. ไดร้ับทรัพย์สินมาจากการ
รับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุน 

ขอ้ 6.2 ใน
ส่วนท่ี 2 ของ
ภาคผนวก 6  

การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ยเงินคืน ในกรณีท่ีมีการคืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วย
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี 

ขอ้ 1.1.2.1 ใน
ภาคผนวก 7  

การแจง้การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายเกิน > 5% ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

ขอ้ 1.1.2.2 ใน
ภาคผนวก 7  

การแจง้การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายเกิน ≤ 5% ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

ขอ้ 7.3.1 ใน
ส่วนท่ี 7 ของ
ภาคผนวก 9  

การแจง้เหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพยสิ์นลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการ
ของ บลจ. 

ขอ้ 7.3.4 ใน
ส่วนท่ี 7 ของ
ภาคผนวก 9  

การรายงานผลการด าเนินการตามขอ้ 7.3.3 
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ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
41. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

บทอาศัยอ านาจ 
     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 140 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  
และขอ้ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ขอ้ 6 วรรคสาม และขอ้ 32 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้ 25(2) การจดัส่งรายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน 
ขอ้ 25(3) การจดัส่งรายงานรายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปลี่ยนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจา้ง

ของทุกกองทุนเป็นรายเดือน 
ขอ้ 25(4) การจดัส่งรายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส 

ขอ้ 27 การจดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานจดัการกองทุนตามท่ีส านกังานร้องขอ 

ขอ้ 28 การจดัส่งส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบญัชีท่ีจดัท าข้ึนตามข้อ 12 

 


