
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การอนมุตัจิดัต ัง้กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานและการขอเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิม่ทนุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิทหลกัทรัพยท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรจัดกำรกองทนุรวม 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนตอ่เมือ่แสดงตอ่ส ำนักงำนไดว้ำ่กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

ทีจ่ะจัดตัง้มลีกัษณะเป็นไปตำมทีก่ ำหนด ซึง่รวมถงึเรือ่งดงัตอ่ไปนี้ 

 

2.1 ลกัษณะของกองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน เชน่ โครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและ 

บรษัิทจัดกำรมขีอ้ก ำหนดทีร่องรับกำรด ำเนนิกำรภำยหลงักำรจัดตัง้กองทนุรวม ประเภทของกองทนุรวม กำรก ำหนดชือ่ของ 

กองทนุรวม ลักษณะของหน่วยลงทนุ และจ ำนวนเงนิทนุโครงกำร เป็นไปตำมทีก่ ำหนด 

 

2.2 มนีโยบำยกำรลงทนุในทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนเป็นหลกั ซึง่ทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนนัน้ตอ้งเป็นไป 

เพือ่ประโยชนห์รอืกำรใหบ้รกิำรแกป่ระชำชนในวงกวำ้งของประเทศไทย 

 

2.3 กำรจัดหำผลประโยชนจ์ำกทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยกำรใหเ้ชำ่ ใหส้ทิธ ิหรอืใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรเทำ่นัน้ 

กองทนุรวมจะไม่ประกอบกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนเอง 

 

2.4 กำรกูย้มืและกอ่ภำระผูกพันของกองทนุรวมตอ้งมคีวำมชดัเจน มกีำรก ำหนดอตัรำและขอ้จ ำกดักำรกูย้มืตำมทีก่ ำหนด 

 

2.5 ระบบงำนส ำหรับกำรบรหิำรจัดกำรกองทนุรวมของบรษัิทจัดกำร ตอ้งมกีำรคัดเลอืกบคุลำกรทีเ่หมำะสมมกีำรศกึษำและ 

วเิครำะหค์วำมเห็นเป็นไปไดใ้นกำรจัดตัง้กองทนุรวม กำรตรวจสอบและสอบทำน กำรเปิดขอ้มลูเกีย่วกบักำรจัดตัง้กองทนุรวม 

และทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีถู่กตอ้งและเพยีงพอตอ่กำรตดัสนิใจลงทนุ กำรก ำกับดแูลบรหิำรและจัดกำรควำมเสีย่ง 

ทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรลงทนุและเพือ่รักษำผลประโยชนข์อง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

2.6 หลักเกณฑอ์ืน่ ๆ เชน่ มกีลไกใหบ้รษัิทจัดกำร สำมำรถเขำ้ตรวจสอบหรอืสอบยันควำมถูกตอ้งครบถว้นของสว่นแบง่รำยได ้

ทีก่องทนุรวมจะไดรั้บตำมขอ้ตกลง กำรไดรั้บมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทนุทีอ่นุมัตใิหอ้อกหน่วยเพิม่เตมิมำแลว้โดยชอบในกรณีที่ 

เป็นกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเพือ่กำรเพิม่ทนุ 

 

ทัง้นี ้รำยละเอยีดในกำรอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร 

ก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจัดตัง้และจัดกำรกองทนุรวมโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

 

อนึง่ เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำนแลว้ จะเสนอขำยหน่วยลงทนุไดต้อ่เมือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑค์รบถว้นดงันี้ 

 

(ก) พน้ 14 วนันับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดกำรเผยแพร่ขอ้มูลทีม่สีำระตรงตำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและร่ำงหนังสอืชีช้วน 

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุตอ่ผูล้งทนุผ่ำนระบบกำรรับสง่ขอ้มลูตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน 

 

(ข) บรษัิทจัดกำรไดร้ะบขุอ้มูลเกีย่วกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุไวใ้นหนังสอืชีช้วนโดยครบถว้น และไดแ้จง้กำรด ำเนนิกำร 

ดงักลำ่วตอ่ส ำนักงำนแลว้ 

 

หมำยเหต ุ

 

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค ำขอและ 

ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำร 

คนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี ้ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอ 



แทนหำกเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจ 

จำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
- วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

ก ำหนด ))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กทม. 02-033-9999 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. บรษัิทจัดกำรและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) 
ยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 

2. กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

โดยใหน้ ำหลกัฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบซึง่ส ำนักงำนจะม ี
หนังสอืรับทรำบกำรยืน่ค ำขอเพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำ 

อนุมัต ิ 
3. กรณีเอกสำรไมค่รบ 

สนง.จะจัดท ำบนัทกึร่วมกนัเพือ่ระบเุอกสำรทีข่ำดและก ำหนด 

ระยะเวลำเพือ่น ำสง่ เมือ่บรษัิทจัดกำร และ FA ยืน่เอกสำรทีข่ำด 
ตำมทีร่ะบใุนบนัทกึร่วมกนัครบถว้นจงึใหด้ ำเนนิกำรตอ่ตำม 2. 

(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

- ศกึษำรวบรวมประเด็น 

- ตรวจกระดำษท ำกำรของบรษัิทจัดกำรและ FA 
- พบกรรมกำรและผูบ้รหิำรของเจำ้ของทรัพยส์นิทีก่องทนุ 

จะลงทนุหรอืเยีย่มชมกจิกำร (ถำ้ม)ี ใหบ้รษัิทจัดกำรและ FA 
สรุปรำยงำนกำรประชมุ  

- ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็น 

ทีม่เีหตสุงสยัดงักลำ่วเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจ ภำยในระยะเวลำ 
ทีก่ ำหนด  

- ผูข้ออนุญำตชีแ้จงตอ่ส ำนักงำน ภายใน 120 วนันับแตว่นัทีย่ืน่
ค าขอ 

- ส ำนักงำนจะสรุปและวเิครำะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดท้ัง้หมด 
และพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลกัฐำนทีถ่กูตอ้งและ 

ครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 
ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ เขำ้หำรอืคณะท ำงำน 

ดำ้นกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย ์(IPO Steering) 
เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดงักลำ่ว 

ภำยหลงักำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 

หำกส ำนักงำนยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบตั ิ

154 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ไมเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดส ำนักงำน 
อำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้แสดงหลักฐำน (right to be 

heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร ))  
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขออนุมตัจิดัต ัง้และจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซึง่ลงนามโดยกรรมการผูม้อี านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรว่มจดัท ารายละเอยีดโครงการจดัการและรา่งหนงัสอืชีช้วน 

ซึง่รบัรองโดยทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

3) 

 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

4) 

 

รา่งขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

5) 

 

รา่งสญัญาแตง่ต ัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

6) 

 

รา่งหนงัสอืชีช้วน 

โดยมกีารรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลจากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน ทีป่รกึษาทางการเงนิ เจา้ของทรพัยส์นิ 

รวมถงึผูร้บัประกนัรายได ้(เฉพาะในกรณีทีม่กีารประกนัรายได)้ 
ในสว่นทีต่นเกีย่วขอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

7) 
 

รายงานการประเมนิคา่ทรพัยส์นิฉบบัเต็ม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ
(เฉพำะในกรณีเป็นกำรท ำธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งผำ่นกำรประเมนิ 

คำ่โดยผูป้ระเมนิอยำ่งนอ้ย 2 รำย) 

- 

8) 
 

ส าเนาความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญอสิระเกีย่วกบัเทคโนโลย ี(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 
 

เอกสารรบัรองวา่กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานทีก่องทนุรวมจะลงทนุ 
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใหเ้อกชน 

เขา้รว่มงานหรอืด าเนนิการในกจิการของรฐั พ.ศ. 2535 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

10) 
 

กรณีมกีารประกนัรายไดใ้หย้ ืน่ขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัประกนัรายได ้
และผูร้บัประกนัรายได ้

รวมท ัง้ความเห็นของผูข้ออนุญาตเกีย่วกบัความสามารถของ 

ผูร้บัประกนัรายไดใ้นการปฏบิตัติามสญัญา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

11) 

 

กรณีจะมกีารโฆษณาผลตอบแทนใหย้ืน่ส าเนาประมาณการงบการเงนิ

ทีผ่า่นการพจิารณาของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีส่ านกังาน 
เห็นชอบวา่สอดคลอ้งกบันโยบายบญัชแีละมาตรฐานการบญัช ี

ทีก่องทุนตอ้งปฏบิตั(ิเฉพาะกรณีจะมกีารโฆษณาผลตอบแทน) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

12) 
 

เอกสารยนืยนัจากผูใ้หส้มัปทาน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- 
หำกทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนเกีย่วขอ้งกบัสญัญำสมัปทำนของรัฐ 

ตอ้งมภีำพถำ่ยเอกสำรยนืยันจำกผูใ้หส้มัปทำนวำ่ โครงสรำ้งของกองทนุรวม 
ไมข่ดักับขอ้ก ำหนดในสญัญำสมัปทำนของรัฐดงักลำ่ว 

- เฉพำะกรณีทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนเกีย่วขอ้งกบัสญัญำ 

สมัปทำนของรัฐ  
- ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้ง 

พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

13) 
 

คูม่อืการปฏบิตังิานของ บลจ. 
ทีม่กีารก าหนดข ัน้ตอนการด าเนนิงานในการบรหิารจดัการกองทุนให ้

เป็นไปตามโครงการ รวมท ัง้ข ัน้ตอนและมาตรการในการตดิตาม 
ใหคู้ส่ญัญาปฏบิตัติามสญัญา 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

14) เอกสำรทีแ่สดงไดว้ำ่กำรน ำกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนมำระดมทนุ 
ผำ่นกองทุนรวมและกำรจดัหำผลประโยชนข์องกองทุนรวม ไมข่ดักบั

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลของหนว่ยงำนทีก่ ำกบัดูแลกำรประกอบกจิกำร

โครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักลำ่ว เชน่ เอกสำรควำมเห็นจำกหนว่ยงำนก ำกบั
ดแูลกำรประกอบกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน เกีย่วกบักำรลงทนุใน

ทรพัยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน ส ำหรบักำรลงทนุคร ัง้แรกของ
กองทุนรวม หรอืในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทนุเพิม่เตมิของกองทนุรวม 

โดยทรพัยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนรวมจะลงทนุเพิม่เตมิ 
มรีูปแบบกำรประกอบธุรกจิในท ำนองเดยีวกบัทรพัยส์นิกจิกำร

โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนรวมลงทุนอยูแ่ลว้ อำจใชเ้อกสำรควำมเห็น

ของทีป่รกึษำกฎหมำยก็ได ้เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัจดัการและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิวำ่กจิกำร

โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีม่รีำยไดเ้ชงิพำณชิยท์ีก่องทุนรวมจะลงทนุ

ท ัง้หมดหรอือยำ่งนอ้ยในสดัสว่นทีม่นียัส ำคญัไดร้บัใบอนุญำต 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักลำ่ว หรอื 

มกีำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของหนว่ยงำนก ำกบั
ดแูลกำรประกอบกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนครบถว้นแลว้ โดยในกรณี 

ทีย่งัไดไ้มค่รบถว้นท ัง้หมด บรษิทัจดัการและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

ตอ้งม ัน่ใจวำ่ จะด ำเนนิกำรส ำหรบัสว่นทีเ่หลอืซึง่ไมม่นียัส ำคญั 
ใหแ้ลว้เสร็จท ัง้หมดภำยใน 120 วนันบัแตว่นัทีย่ ืน่ค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

 

16) 

 

เอกสารอืน่ใดทีม่กีารอา้งองิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

17) 
 

เอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุมตัจิดัต ัง้กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และการขอเสนอขายหนว่ยลงทุนเพิม่ทนุ 
(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนกอ่นวนัที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2561))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุมตัจิดัต ัง้กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และการขอเสนอขายหนว่ยลงทุนเพิม่ทนุ  

 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม  
พ.ศ. 2561 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561))  

 คำ่ธรรมเนยีม 150,000 บำท 
  

 

3) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุมตัจิดัต ัง้กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และการขอเสนอขายหนว่ยลงทุนเพิม่ทนุ  

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2562 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 
  

 

4) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุมตัจิดัต ัง้กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และการขอเสนอขายหนว่ยลงทุนเพิม่ทนุ  

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แต ่วนัที ่1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์: 

1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

3) 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 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 
 

 


