
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การอนมุตัวิงเงนิลงทนุตา่งประเทศของกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1) 

ผูย้ืน่ค ำขออนุมัตวิงเงนิลงทนุตำ่งประเทศตอ้งเป็นบรษัิทหลกัทรัพยท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรจัดกำรกอ

งทนุรวม หรอืกำรจัดกำรกองทนุสว่นบคุคล 

 

2) กอ่นกำรน ำเงนิไปลงทนุตำ่งประเทศ ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอโดยกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอผำ่นระบบ FIA 

และพมิพห์นังสอืรับรองกำรอนุมัตวิงเงนิ เพือ่ใชเ้ป็นหลักฐำนประกอบกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศทีต่ัวแทนรับอนุญำต 

เชน่ ธนำคำรพำณิชย ์เป็นตน้ 

 

3) ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนตอ่เมือ่ไดก้รอกขอ้มูลครบถว้น 

 

ทัง้นี ้รำยละเอยีดเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

 

หมำยเหต ุ

 

* วธิกีำรยืน่ค ำขอ: ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งจัดท ำแบบค ำขอในรูปแบบขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

โดยบนัทกึขอ้มลูกำรขออนุมัตวิงเงนิทีส่ ำนักงำนจัดไวใ้นระบบ FIA และสง่แบบค ำขอตำมคูม่อืนี ้ผ่ำนระบบ FIA ขำ้งตน้ 

(ไมต่อ้งจัดสง่ hard copy) 

 

** เนือ่งจำกเป็นกำรยืน่ค ำขอผำ่นระบบ FIA 

ส ำนักงำนจะถอืวำ่ค ำขอถูกตอ้งตอ่เมือ่ผูข้อควำมเห็นชอบกรอกขอ้มูลในแบบค ำขอผำ่นระบบ FIA ครบถว้นแลว้ 

หำกกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ผูย้ืน่ค ำขอจะไม่สำมำรถสง่แบบค ำขอผำ่นระบบได ้

 

*** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำเมือ่ผูย้ืน่ค ำขอกรอกแบบค ำขอครบถว้นในระบบ FIA 

ทัง้นี ้ระยะเวลำดงักลำ่วเป็นระยะเวลำทีร่ะบบ FIA สำมำรถใชง้ำนไดป้กต ิแตห่ำกระบบ FIA ขัดขอ้ง อำจใชเ้วลำมำกกวำ่ 1 

วนัได ้

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ Foreign Investment 

Allotment System (“FIA”) 
https://capital.sec.or.th/ssl_client/fia/index.php 

โดยกรอกขอ้มลูตำมวธิทีีก่ ำหนดในคูม่อืนี้ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรทกุวนั 
ไมเ่วน้วนัหยดุรำชกำร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด 
(หมายเหต:ุ (ในทำงปฏบิตัไิม่มกีำรตรวจสอบ 

เนือ่งจำกไมม่กีำรยืน่เอกสำร))  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลกัทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การพจิารณา 
ใหถ้อืวำ่ส ำนักงำนอนุมัตเิมือ่ยืน่ค ำขอครบถว้นผำ่นระบบ FIA 

(หมายเหต:ุ (พจิำรณำโดยอตัโนมัตทินัท)ี)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 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: กำรอนุมัตวิงเงนิลงทนุตำ่งประเทศของกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] 

กำรอนุมัตวิงเงนิลงทนุตำ่งประเทศของกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคล 11/04/2561 17:09 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 18/04/2561 


