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เอกสารรับฟังความคิดเห็น 

เลขที่ อนธ. 28/2561 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษัทหลักทรัพยแ์ละผู้ประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อส ารวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง   
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

และส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง   
หรือ e-mail: benja@sec.or.th หรือ kamonwan@sec.or.th 

 
 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 สิงหาคม 2561 
 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 
 

1.  นางสาวเบญจา  คัจฉพันธ์           โทรศัพท์ 0-2033-9509 
2.  นางสาวกมลวรรณ  ทิชาคูณเจริญสุข โทรศัพท์ 0-2263-6053 

 
 

      

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร: 0 2033 9999 e-mail : info@sec.or.th  

 

http://www.sec.or.th/
mailto:benja@sec.or.th
mailto:info@sec.or.th
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ตามท่ีมาตรา 90/4 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (“พ.ร.บ. ล้มละลายฯ”)  
ได้บัญญัติให้ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลที่ประสบปัญหาทางการเงินมีโอกาสฟ้ืนฟูกิจการได้  โดยบุคคลทีมี่ 
สิทธิยื่นค าร้องขอต่อศาลให้ฟ้ืนฟูกิจการได้แก่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ 
ก ากับดูแลการประกอบกิจการลูกหนี้ตามที่ก าหนด1 (ซึ่งรวมถึงส านักงานในกรณีท่ีลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์  
(“บล.”)) และทีจ่ะก าหนดเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  ทั้งนี้ กรณีท่ีลูกหนี้เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้ 
หน่วยงานของรัฐข้างต้น หากลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ประสงค์จะเป็นผู้ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการ 
จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากหน่วยงานของรัฐก่อนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ทีห่น่วยงานของรัฐดังกล่าวประกาศก าหนด  ในการนี้ ส านักงานจึงได้ออกประกาศส านักงาน 
ที ่สธ. 20/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการ 
ของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (“ประกาศ สธ. 20/2541”) เพ่ือรองรับกรณี 
การยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของ บล.  

ต่อมา มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเพ่ิมเติมให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ทีส่ามารถยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ทีเ่ป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบ 
ธุรกิจสัญญาฯ”) ได้  ดังนั้น จึงมีผลท าให้กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ หรือเจ้าหนี้ของผู้ประกอบ 
ธุรกิจสัญญาฯ ประสงคจ์ะยื่นค าร้องขอต่อศาลเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
จากส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ส านักงานประกาศก าหนดก่อน เช่นเดียวกับ 
กรณขีอง บล. ตามท่ีกล่าวข้างต้น  

อย่างไรก็ดี ประกาศ สธ. 20/2541 ซึ่งออกบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2541 ยังไม่รองรับ 
การขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ  นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่ยังไม่
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ที่มีการปรับปรุงในภายหลัง รวมถึงหลักเกณฑใ์นประกาศอ่ืนของ
ส านักงานที่ก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน  

ส านักงานจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ 
และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ของส านักงานในเรื่องดังกล่าว 

เพ่ือรวบรวมและน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป ส านักงานจึงได้จัดท าเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้  

  

                                                           
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

I. ที่มา 



 

3 

 

 

 

 บล. และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ หรือเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าวมีแนวทางที่ชัดเจน
ในการด าเนินการหากต้องการยื่นค าร้องขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการของนิติบุคคลดังกล่าว 
จากส านักงาน 

 
 

 

หลักการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมประกาศ สธ. 20/2541 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ

ธุรกิจสัญญาฯ มีดังนี้ 

1. บทนิยาม  

1.1 ปรับปรุงนิยาม “บริษัทหลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประเภท จากเดิมที่

ก าหนดยกเว้นไม่รวมถึง บล. ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์     

1.2 เพ่ิมเติมนิยาม “ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า  

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือรองรับการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ 

เหตุผล: เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นไปตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ  

จึงเพ่ิมเติมบทนิยามให้ครอบคลุม บล. ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ  อย่างไรก็ตาม กรณีท่ี บล. หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่อยูภ่ายใต้การก ากับดูแล

ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนอยู่ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

และ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ ก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนด้วย ให้ บล.หรือ 

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ดังกล่าวขอความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งผลการพิจารณา 

ให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า    

2. ลักษณะของลูกหนี้ และข้อต้องห้ามของลูกหนี้ที่สามารถยื่นขอความยินยอม 

จากส านักงาน 

 2.1 เพิ่มเติมลักษณะของ บล. หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่แสดงโดยชัดแจ้งไดว้่า 

ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ตามก าหนดได้สามารถยื่นขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการได้ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากการมหีนี้สินล้นพ้นตัว 

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 

III. หลักการท่ีเสนอ 
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2.2 เพิ่มเติมข้อต้องห้ามของลูกหนี้ที่สามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ กล่าวคือ  

ต้องไม่ถูกศาลสั่งยกค าร้องขอยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการภายใน 6 เดือน 

ก่อนยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ิมเติมจากเดิมที่ก าหนดว่า ลูกหนี้ที่จะยื่นขอความยินยอมในการฟ้ืนฟูกิจการได้ 

ต้อง 1) ไม่ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และ 2) ไม่ถูกศาลหรือนายทะเบียนมีค าสั่งให้เลิกหรือเพิกถอน

ทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ หรือมีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลนั้น หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ต้อง 

เลิกกันด้วยเหตุอ่ืน  ทั้งนี้ ไม่ว่าการช าระบัญชีของนิติบุคคลดังกล่าวจะเสร็จแล้วหรือไม่  

เหตุผล: แก้ไขให้สอดคล้องกับ มาตรา 90/5 และ 90/6 ของ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ 

พ.ศ. 2483 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการในกรณีลูกหนี้

เป็นผู้ย่ืนค าร้องขอ โดยส านักงานจะให้ความยินยอมเม่ือลูกหนี้ได้ด าเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้  

3.1 กรณีลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้ประกอบ

ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศว่าด้วยเรื่องข้อก าหนดส าหรับ

กรณีที ่บล. หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือฐานะการเงินได ้

ในกรณีมีเงินกองทุนสภาพคล่องต่ ากว่าศูนย์หรือมีการผิดนัดช าระราคาหรือส่งมอบต่อส านักหักบัญชี 

หรือต่อลูกค้า ที่ก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ดังนี้ 

(ก) ระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่เป็นกรณีการป้องกันความเสี่ยง

โดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการด าเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่ หรือเป็นการขายหรือซื้อคืน

หลักทรัพย์เพ่ือการบังคับช าระหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหลักทรัพย์ตามบัญชีมาร์จิ้นหรือบัญชีเงินสด 

แล้วแตก่รณี 

(ข) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพ่ือตนเองเว้นแต่เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

(ค) โอนทรัพย์สิน/ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจ 

รายอื่นให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ หากไม่สามารถโอนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ล้างฐานะ

อนุพันธ์ของลูกค้า และโอนทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกค้า กรณีที่ไม่สามารถโอนทรัพย์สินคืนให้แก่ลูกค้าได้ 

ต้องน าทรัพย์สินดังกล่าวไปฝากไว้ในบัญชีของผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สินที่เป็นสถาบันการเงินรายอ่ืน  

ศูนย์รับฝากทรัพย์สิน หรือ ส านักวางทรัพย์ หรือเว้นแต่ส านักงานจะสั่งการเก่ียวกับการโอนทรัพย์สิน 

และการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าเป็นอย่างอ่ืนเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้าเป็นส าคัญ 

   (ง) กระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ตามที่ส านักงานสั่งการ 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้าและความมั่นคงของระบบช าระราคาและส่งมอบ 
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 3.2 กรณีลูกหนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ 

กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการเป็นนายหน้าค้าจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ที่จ ากัดเฉพาะหน่วยลงทุน  

  ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ 

ในรายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน 

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น 

หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อก าหนดกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจ 

ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ที่ก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน ดังนี้  

(ก) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาฯ ตั้งแต่วันที่ยื่นค าร้องขอ

เป็นต้นไป เว้นแต่กรณี 

(1) การด าเนินการตามความจ าเป็นและสมควรเพ่ือป้องกันมิให้มูลค่า

ทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้รับความเสียหาย หรือการใช้สิทธิของกองทุนรวม  

กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพ่ือเปลี่ยน

ตราสารที่ครบก าหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว 

(2) การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เป็น

ลูกค้าอยู่แล้ว หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ 

 ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ 

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุนแล้วแต่กรณี

ทราบถึงการด าเนินการขอยื่นฟ้ืนฟูกิจการโดยไม่ชักช้า 

   (ค) ได้ด าเนินการ 

(1) กรณีกองทุนรวม: โอนกองทุนรวมไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนใหม่ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอ 

(2) กรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ: โอนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปยังบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนใหม่ตามความประสงค์ของคณะกรรมการกองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่

วันที่ยื่นค าร้องขอ 

(3) กรณีกองทุนส่วนบุคคล: โอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามค าสั่งของ

ลูกค้าภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอ 

(4) กรณนีายหน้าค้าจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่จ ากัดเฉพาะหน่วยลงทุนที่มี

การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า: ด าเนินการให้ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง และโอน
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บัญชีไปยังนายหน้าค้าจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เป็นหน่วยลงทุนรายอ่ืนหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนที่จัดตั้งกองทุนรวมนั้นตามความประสงค์ของลูกค้าภายใน 5 วันท าการ 

กรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามข้างต้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจ

รายเดิมเป็นผู้รับผิดชอบ 

(ง) แจ้งการด าเนินการตาม (ค) เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ลูกค้า หรือ คณะกรรมการกองทุนแล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า 

เหตุผล: เพ่ือความยืดหยุ่นในการด าเนินการและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน 

ที่ก าหนดในเรื่องเดียวกัน 

4. เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอความยินยอมจากส านักงาน 

ปรับปรุง กรณีลูกหนี้ซึ่งเป็นบรษิัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ  

และต้องการที่จะโอนอ านาจหน้าที่การจัดการกองทุนรวมไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอ่ืน  

ให้ระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น 

และหนังสือแสดงเจตจ านงของบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่พร้อมค าร้องขอจากเดิมที่ต้องขอความเห็นชอบ 

จากผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นและ 

หนังสือแสดงเจตจ านงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายใหม่พร้อมค าร้องขอ  

เหตุผล: เพ่ือลดปัญหาในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับประกาศส านักงานว่าด้วย

เรื่องหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อก าหนดกรณี 

ที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ที่ก าหนดในเรื่องท านองเดียวกัน 

5. ระยะเวลาในการพิจารณาของส านักงาน 

     เพิ่มเติม ก าหนดระยะเวลาพิจารณาของส านักงาน 15 วันนับแต่วันที่ร้องขอ  

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และในกรณีท่ีไม่ให้ความยินยอมให้แจ้งเหตุผล

ดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

 เหตุผล: ประกาศ สธ. 20/2541 ไม่ได้ก าหนดไว้ จึงขอเพ่ิมข้อก าหนดเพื่อให้

สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ล้มละลายฯ 
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เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ ______________________________ ต าแหน่ง ____________________________ 

ชื่อบริษัท __________________________________________________________________ 

โทรศัพท ์______________________________ โทรสาร _____________________________ 

อีเมล์ _____________________________________________________________________ 

 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บริษัทหลักทรัพย์ 

  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

  ธนาคารพาณิชย์ 

  บริษัทประกันชีวิต/ ประกันภัย 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ______________________________________________________ 

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  

หรือ email : benja@sec.or.th หรือ kamonwan@sec.or.th 

 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

แบบส ารวจความคดิเห็น 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ส านักงานจะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความยินยอม 
ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเด็น
ต่อไปนี้ 

1.  นิยามของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกจิสัญญาฯ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2.  ลักษณะของลูกหนี้ และข้อต้องห้ามของลูกหนี้ที่สามารถยื่นขอความ
ยินยอมจากส านักงาน  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ส านักงานจะพิจารณาเพื่อให้ความยินยอม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  

แบบส ารวจความคิดเห็น 
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4. เอกสารประกอบการร้องขอความยินยอมจากส านักงาน  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

5. ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความยินยอมของส านักงาน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

  
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 

6. ข้อเสนอแนะอ่ืน 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 


