
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การอนมุตัจิดัต ัง้กองทุนรวมแบบเป็นการท ัว่ไป (auto approve) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1) ผูย้ืน่ค ำขอจัดตัง้กองทนุรวมตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรจัดกำรกองทนุรวม 

 

2) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งแสดงไดว้ำ่กองทนุรวมทีจ่ะจัดตัง้นัน้ 

เป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปหรอืกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถำบนั 

 

3) 

ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งแสดงไดว้ำ่ขอ้มูลตำมค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกบักำรจัดตัง้และจัด

กำรกองทนุรวมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกำศ กฎ 

หรอืค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว และตอ้งไมม่ขีอ้มลูทีข่ดัหรอืแยง้กับหลกัเกณฑนั์น้ 

 

4) ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งไม่อยูร่ะหวำ่งถกูสัง่ระงับกำรยืน่ค ำขออนุมัตจัิดตัง้กองทนุรวมเป็นกำรชัว่ครำว 

 

5) กำรตัง้ชือ่กองทนุรวมทีข่ออนุมัตจัิดตัง้และจัดกำร 

จะตอ้งไมม่ขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุเกดิควำมเขำ้ใจผดิในลกัษณะและประเภทของกองทนุรวมนัน้ 

 

6) กองทนุรวมทีผู่ย้ ืน่ค ำขอประสงคจ์ะขอจัดตัง้ตอ้งเป็นกองทนุรวมทีไ่ม่ซบัซอ้น ดงัตอ่ไปนี้ 

 

  (1) ไมเ่ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุทีม่นีโยบำยกำรลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ 

โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลำบัญชตีัง้แตร่อ้ยละ 80 ของมูลคำ่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมหน่วยลงทนุนัน้ (feeder fund) 

หรอืกองทนุรวมทีม่กีำรลงทนุในตำ่งประเทศโดยไมม่นีโยบำยลดหรอืป้องกนัควำมเสีย่งจำกอัตรำแลกเปลีย่นทัง้หมดทีม่อียู่ 

 

  (2) ไมม่นีโยบำยกำรลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้และตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง แตท่ัง้นี ้

ไมร่วมถงึกำรลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรลดควำมเสีย่ง 

 

  (3) ไมม่กีำรแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

 

  (4) หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ (ถำ้ม)ี มลีกัษณะตรงไปตรงมำ เขำ้ใจงำ่ย 

ไมผั่นแปรไปตำมสตูรกำรค ำนวณหรอืเงือ่นไขใด ๆ 

 

  (5) ไมม่ลีักษณะทีต่อ้งขอรับควำมเห็นชอบหรอืขอผ่อนผันในกำรจัดกำรกองทนุรวมจำกส ำนักงำนกอ่น 

 

7) เมือ่ส ำนักงำนไดรั้บค ำขอและไดรั้บคำ่ธรรมเนยีมแลว้ 

ใหถ้อืวำ่ส ำนักงำนอนุมัตกิำรจัดตัง้กองทนุรวมตำมค ำขอในวนัทีไ่ดรั้บค ำขอและคำ่ธรรมเนยีมดงักลำ่ว 

 

ทัง้นี ้

รำยละเอยีดเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจัดตัง้กองทนุรวมและกำ

รเขำ้ท ำสญัญำรับจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล 

 

หมำยเหต ุ

 

* วธิกีำรยืน่ค ำขอ: ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งจัดท ำแบบค ำขอในรูปแบบขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

โดยบนัทกึขอ้มลูในกำรขออนุมัตจัิดตัง้กองทนุรวมทีส่ ำนักงำนจัดไวใ้นระบบ OFAM 

และสง่แบบค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรประกอบค ำขอตำมคูม่อืนี ้ผ่ำนระบบ OFAM ขำ้งตน้ (ไมต่อ้งจัดสง่ hard copy) 

 

** เนือ่งจำกเป็นกำรยืน่ค ำขอผำ่นระบบ OFAM 



ส ำนักงำนจะถอืวำ่ค ำขอถูกตอ้งและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นตอ่เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอกรอกขอ้มูลในแบบค ำขอและน ำสง่เ

อกสำรดงักลำ่วผำ่นระบบ OFAM ครบถว้นแลว้ หำกเอกสำรดังกลำ่วไม่ครบถว้น 

ผูย้ืน่ค ำขอจะไมส่ำมำรถสง่แบบค ำขอใหส้ ำนักงำนได ้

 

*** 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตส่ ำนักงำนตรวจสอบวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดจ้ัดท ำค ำขอถูกตอ้งและแนบเอกสำร

หลกัฐำนประกอบค ำขอครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

**** เมือ่ส ำนักงำนไดรั้บค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้งแลว้ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่

333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์

1207 หรอื 0 2033 9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งกรอกขอ้มูลในระบบ Online Fund 

Approval and Management System (“OFAM”) 

ตำมวธิทีีก่ ำหนดในคูม่อืนี ้และพมิพใ์บแจง้เรยีกเก็บเงนิ 
เพือ่น ำมำช ำระเงนิทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 
ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 

10900 โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2033 9999 ( 

เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร )))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-
 ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมวธิกี

ำรทีก่ ำหนด  
-

 ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำ

แลว้เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกู
ตอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลกัทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

ใหถ้อืวำ่ส ำนักงำนอนุมัตเิมือ่ยืน่ค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ

ครบถว้นผ่ำนระบบ OFAM พรอ้มทัง้ช ำระคำ่ธรรมเนยีมค ำขอแลว้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(น ำสง่ผำ่นระบบ OFAM ) 

2) 

 

รา่งหนงัสอืชีช้วน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น ำสง่ผำ่นระบบ OFAM) 

- 

3) 
 

รา่งสญัญาแตง่ต ัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น ำสง่ผำ่นระบบ OFAM) 

- 

4) 

 

ใบแจง้เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม พมิพจ์ากระบบ OFAM 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการยืน่ค าขออนุมตัจิดัต ัง้กองทุนรวมแบบเป็นการท ัว่
ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 25,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศพัท ์: 1207 หรอื 0 2033 9999 
(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น. ))  

4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี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 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 



 

ชือ่กระบวนงำน: กำรอนุมัตจิัดตัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำรทั่วไป (auto approve)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดตัง้และจัดกำรกองทนุ  

  
2)ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

วำ่ดว้ยกำรจัดตัง้กองทนุรวมและกำรเขำ้ท ำสญัญำรับจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล  

  
3)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจัดตัง้กองทนุรวมและกำรเขำ้ท ำสญัญำรับจัดกำ

รกองทนุสว่นบคุคล 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 28/03/2018 14:40 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 17/04/2561 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


