คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรขอจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนที่ไม่สังกัดกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยแสดงรำยกำรจำนวนเงินที่ได้
จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและเพื่อเป็นกองทุนรวม
3. ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่ำโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเป็นไปตำมประกำศเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและเสนอขำยหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และประกำศเกี่ยวกับข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ทั้งนี้ รำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 10 /2554 เรื่อง กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม และกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2554
หมำยเหตุ
* วิธีกำรยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำแบบคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนพร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ เป็นหนังสือต่อสำนักงำน
** กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ขณะนั้น
ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมกำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มำด้วยตนเอง
แต่มอบหมำยให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอ
แทนต้องมีเอกสำรแสดงว่ำเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ยื่นคำขอ
*** เจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**** ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบว่ำผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้อง
และแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอครบถ้วนตำมที่ระบุในคู่มือสำหรับประชำชน
***** เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระ
ค่ำธรรมเนียมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อำคำรสำนักงำน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ อำคำรสำนักงำน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ
2. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่ำธรรมเนียมเมื่อสำนักงำนพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำคำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
ครบถ้วนถูกต้อง
3. กรณีเอกสำรไม่ครบ สนง.จะจัดทำบันทึกร่วมกันเพื่อระบุ
เอกสำรที่ขำดและกำหนดระยะเวลำเพื่อนำส่ง เมื่อบริษัท
จัดกำร ยื่นเอกสำรที่ขำดตำมที่ระบุในบันทึกร่วมกัน
ครบถ้วนจึงให้ดำเนินกำรต่อตำม 2.
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1. ตรวจสอบรำยละเอียดและควำมครบถ้วนชัดเจนของ
ข้อมูล
2. สำนักงำนจะพิจำรณำคำขอ พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำน
ที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 10/2554
เรื่อง กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียน ลงวันที่
10 พฤษภำคม พ.ศ.2554
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์

24 วัน

สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ฝ่ำยงำนนำเสนอต่อผู้มีอำนำจพิจำรณำตำมลำดับชั้น
เพื่อลงนำมในหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
หรือคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำง
พื้นฐำน ซึ่งมีบุคคลที่มีอำนำจลงนำมได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) แบบคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) ข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) สัญญำแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ ที่ออกโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ
5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
6) เอกสำรอื่นใดที่อ้ำงอิงตำมคำขอ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –
7) เอกสำรอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
(หมำยเหตุ:
- ชำระค่ำธรรมเนียม ณ สำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วิภำวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 695 9999
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
- ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนกำหนดที่ทุกจำนวนเงิน
100 ล้ำนบำท หรือเศษของ 100 ล้ำนบำท ให้คิดค่ำธรรมเนียม
ในอัตรำ 10,000 บำท อย่ำงไรก็ดี ระบบมีข้อจำกัดในกำรใส่
ค่ำธรรมเนียม สำนักงำนจึงจำเป็นต้องใส่ตัวเลข 1 ในระบบก่อน
แต่คิดค่ำธรรมเนียมจริงตำมที่หลักเกณฑ์กำหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 1%

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) สำนักงำน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999
อีเมล์ : complain@sec.or.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 10/2554 เรื่อง กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรทำงทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2554
2) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30 วัน

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

