
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอจดแจง้กำรเป็นบรษิทัซึง่ประกอบกจิกำรเงนิรว่มลงทนุ 

และทรสัตเ์พือ่กจิกำรเงนิรว่มลงทนุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรจดแจง้ 

1. ผูย้ืน่ค ำขอจดแจง้ตอ้งเป็นบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยทีป่ระสงคจ์ะเป็นบรษัิทซึง่ประกอบกจิกำรเงนิร่วมลงทนุ 

และทรัสตเ์พือ่กจิกำรเงนิร่วมลงทนุตำมพระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร  

(ฉบับที ่750) พ.ศ. 2565 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจดแจง้ตอ้งจดแจง้ตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ตำมค ำขอ

จดแจง้กำรเป็นทรัสตเ์พือ่กจิกำรเงนิร่วมลงทนุ (PE Trust) หรอืค ำขอจดแจง้กำรเป็นบรษัิทซึง่ประกอบกจิกำรเงนิร่วมลงทุน (VC) 

พรอ้มดว้ยเอกสำรหลักฐำนทีก่ ำหนดไวใ้นค ำขอดังกล่ำวผ่ำนระบบอเิล็กทรอนกิส ์ซึง่เป็นไปตำมแนวปฏบัิตทิีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

 

ทัง้น้ี ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ว่ำดว้ยกำรจดแจง้กำรเป็นบรษัิทซึง่ประกอบกจิกำร

เงนิร่วมลงทนุและทรัสตเ์พือ่กจิกำรเงนิร่วมลงทนุตำมพระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร 

(ฉบับที ่750) พ.ศ. 2565 

 

หมำยเหต ุ

*วธิกีำรจดแจง้: ผูย้ืน่ค ำขอจดแจง้จะตอ้งจดแจง้ตำมแนวปฏบัิตทิีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. จัดไวใ้นระบบส ำหรับจดแจง้หรอืแบบ 

ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลเ์ขำ้ระบบออนไลน ์(“ระบบ E-SUBMISSION”) และสง่ผ่ำนระบบ E-SUBMISSION  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค ำขอจดแจง้จะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ E-SUBMISSION 

ตำมวธิทีีก่ ำหนดในแนวปฏบัิต ิและสง่ขอ้มูลผ่ำนระบบ  
E-SUBMISSION/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน์ 
โทรศัพท ์1207 กด 3  / อเีมล : helpdesk@sec.or.th  
หมำยเหต ุ: หำกไม่สำมำรถยืน่ online เนื่องจำกขอ้ขัดขอ้ง 
ของระบบ ใหด้ ำเนนิกำรตำมวธิกีำรทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. จะแจง้ 
ใหท้รำบ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรจัดสง่ตลอด  
24 ชั่วโมง 

(หมำยเหต:ุ พจิำรณำในวันและเวลำท ำกำร 08.30 – 
16.30 น.) 
 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การจดแจง้ 

1.1 ผูย้ืน่ค ำขอจดแจง้ ยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตำมแนวปฏบัิตแิละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. 

1.2 ภำยหลังจำกกำรจดแจง้แลว้เสร็จ ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะม ีemail 
ยนืยันกำรจดแจง้ดังกลำ่ว  

(หมำยเหต:ุ -) 

1 วัน ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

คูฉ่บบัสญัญำกอ่ต ัง้ทรสัต/์หนงัสอืแสดงเจตนำกอ่ต ัง้ทรสัต ์ 

(กรณีทรสัตเ์พือ่กจิกำรเงนิรว่มลงทนุ) 

ฉบบัจรงิ - ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

(หมำยเหต:ุ -) 

- 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหต:ุ -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)) 

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 (หมำยเหต:ุ -) 

3) โทรศัพท ์: 1207 (หมำยเหตุ: -) 

4) complain@sec.or.th (หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)) 

5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / 

สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)) 

6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ (หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติ 
ในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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 

1) แนวปฏบัิตกิำรจดแจง้กำรเป็นบรษัิทซึง่ประกอบกจิกำรเงนิร่วมลงทนุ (VC) และทรัสตเ์พือ่กจิกำรเงนิร่วมลงทนุ  

(PE TRUST)  
 

  

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

 

http://www.info.go.th/

