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คําขอรักษาสถานภาพเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)         นามสกุล                
ประสงคจะขอรักษาสถานภาพจากสํานักงานใหมีรายชื่อในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย- 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อ / นามสกุล: 

คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ                         นามสกุล     
Title            First name             Last name     

1.2  ประเภทบัตร  
สําหรับบุคคลสัญชาติไทย 

[  ] บัตรประจําตัวประชาชน    
เลขที่บัตร :       วันที่หมดอายุ :      

สําหรับบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย 
[  ] หนังสือเดินทาง (passport) 
เลขที่ :       วันที่หมดอายุ :       
[  ]  ใบอนุญาตทํางาน (work permit) 
เลขที่ :       วันที่หมดอายุ :       

1.3  สัญชาติ :            
1.4  วัน / เดือน / ป เกิด :           

สวนที่ 2 :ประสบการณการทํางาน (ยอนหลัง 2 ปถึงปจจุบัน) 
[   ] 2.1 การปฏิบัติหนาท่ีหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   

โปรดระบุชวงเวลาที่เคยปฏิบัติหนาท่ี:     
[   ] 2.2 เปนผูจดัการของบริษัทจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานที่เกี่ยวกับตลาดทุน 
[   ] 2.3 กรณีท่ีมีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แตยังไมเคยไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแนงผูจัดการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ใหระบุประสบการณการทํางานซึ่งเปน
ประโยชนตอการที่จะปฏิบัติหนาท่ีเปนผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ชวงเวลา  
(เดือน/ป - เดือน/ป) 

ช่ือสถานที่ทํางาน ตําแหนง ลักษณะงาน 

    
    
    

ติดรูป 

1 นิ้ว 
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สวนท่ี 3 : ลักษณะตองหาม 

 3.1  ลักษณะตองหามกลุมท่ี 1 (มีความบกพรองในดานความสามารถตามกฎหมายหรืออยูระหวาง 
ถูกดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลตลาดทุน หรือมีลักษณะขาดความนาไววางใจ) 
(1)  เปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยหรือเปนบุคคลลมละลาย หรือ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
(2)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ [   ] ใช [   ] ไมใช 
(3)  อยูระหวางถูกกลาวโทษโดยสํานักงานหรืออยูระหวางถูกดําเนนิคดีอันเนื่องจาก  [   ] ใช [   ] ไมใช 

 กรณีที่สํานักงานกลาวโทษ หรือเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาศาลจะมี 
 คําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไม และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอลงโทษมาแลว 
 ไมถึงสามป   ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
 ตามที่ระบุในบัญชีทายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง  
 ลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ตารางแนบ) หรือ 

(4)  เปนบุคคลที่สํานักงานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเนื่องจากเปนผูที่มี 
 ลักษณะขาดความนาไววางใจใหเปนกรรมการและผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการ 
 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจ 
 ของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 3.2  ลักษณะตองหามกลุมท่ี 2 (มีประวัติการถูกดําเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวของกับ 
การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสิน) 
(1)  อยูระหวางถูกกลาวโทษโดยหนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน  [   ] ใช [   ] ไมใช 

 ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ หรือ อยูระหวางถูกดําเนินคดีอันเนื่องจาก 
 กรณีที่หนวยงานดังกลาวกลาวโทษ หรือ เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวา 
 ศาลจะมีคําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไม  และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอลงโทษ 
 มาแลวไมถึงสามป  ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง 
 ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรพัยสิน และทําใหเกิดความเสียหายไมวาจะตอสถาบันการเงิน 
 ที่ตนสังกัดหรือตอลูกคา หรือ 

(2)  เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาศาลจะมีคําพิพากษา  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ใหรอการลงโทษหรือไม และพนโทษจําคุกหรือพนจากการรอลงโทษมาแลวไมถึงสามป 
 ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผนดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง  
 หรือทุจริตเกี่ยวกับทรพัยสิน หรือ 

(3)  เปนผูที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 การปองกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไมพนสามปนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสิน 
 ตกเปนของแผนดิน หรือ 
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(4)  เปนผูที่หนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงินหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ พิจารณาวามีลักษณะตองหามในการเปน กรรมการ  
 ผูจัดการ  หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือผูบริหารของสถาบันการเงิน  
 หรือบุคลากรที่มีหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริการทางการเงิน จัดการหรือรับเงินทุนของลูกคา 
 ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ 
 ทรัพยสิน หรือ 

(5)  อยูระหวางถูกดําเนินการอันเปนผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  ถูกสํานักงานสั่งพักหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบ หรือ มีลักษณะที่ทําให 
 การใหความเห็นชอบสิ้นสุด หรือถูกดําเนินการอื่นในทํานองเดียวกันอันเปนผลให 
 ไมสามารถปฏิบัติหนาที่เปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนยซื้อขาย 
 สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนาได และ 

 (ข)  การดําเนินการตาม (ก) สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากรในตําแหนงที่มีผลกระทบ 
 ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่พิจารณา และ 

 (ค)  เหตุของการดําเนินการตาม (ก) เปนเรื่องการกระทําผิดตามกฎหมายวาดวย 
 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา  
 และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกลาว ในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง 
 ฉอโกง ทุจริตเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตยสุจริต หรือขาดจรรยาบรรณ 
 ในการปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

 3.3  ลักษณะตองหามกลุมท่ี 3 (มีเหตุอันควรเช่ือวามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติตอ 
ลูกคา ผูลงทุน บริษัทหรือผูถือหุนโดยรวม หรือตลาดเงินหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสําคัญ) 
(1)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดตอหนาที่  [   ] ใช [   ] ไมใช 

 หรือการใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจรติและเปนธรรม ขาดความรับผิดชอบ 
 หรือความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุน 
 การกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น หรือ 

(2)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการกระทําอันไมเปนธรรม  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 หรือการเอาเปรียบผูลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซือ้ขายลวงหนา  
 หรือมีหรือเคยมีสวนรวมหรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น หรือ 

(3)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูล  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 หรือเอกสารอันเปนเท็จที่อาจทําใหสําคัญผิด หรือโดยปกปดขอความจริงที่ควรบอก 
 ใหแจงในสาระสําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ  
 ไมวาจะเปนขอมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดสงตอสํานักงาน คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนวยงานที่กํากับดูแลสถาบันการเงิน หรือผูลงทุน หรือมีหรือเคยมีสวนรวม 
 หรือสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น หรือ 
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(4)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการละเลยการตรวจสอบดูแล  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอํานาจในการจัดการ  
 หรือผูปฏิบัติงานซึ่งอยูภายใตการตรวจสอบดูแล (ถามี) กระทําการใดหรืองดเวน 
 กระทําการใดอันเปนการฝาฝน หรือขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
 หรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว อันอาจกอใหเกิดความ 
 ไมเช่ือมั่นในธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือธรุกิจทรัสตโดยรวม  
 หรือความเสียหายตอช่ือเสียง ฐานะ การดําเนินธุรกิจ หรือลูกคาของธุรกิจนั้น หรือ 

(5)  มีเหตุอันควรเชื่อวามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เปนการขาดจรรยาบรรณ  [   ] ใช [   ] ไมใช 
 หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยหรือ 
 ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งกําหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย  
 สมาคมกํากับผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 
 ธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่สํานักงานยอมรับ หรือ 
 มีหรือเคยมีสวนรวมหรอืสนับสนุนการกระทําดังกลาวของบุคคลอื่น 

 
สวนที่ 4 : คํารับรองของผูย่ืนคําขอ 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการให 
ความเห็นชอบผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2552 และขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับ 
ความเห็นชอบและเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอท่ีแนบมานี้มีความถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

อนึ่ง ขาพเจาขอแสดงความจํานงตอสํานักงานใหถือวาเอกสารหลักฐานที่ไดยื่นคําไวตอสํานักงานใน
ยื่นคําขอ       เมื่อวันที ่    ตามที่
ระบุไวในรายการเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรักษาสถานภาพทายคําขอนี้ เปนเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอรักษาสถานภาพฉบับนี้และขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวและที่แกไขเพิ่มเติม 
มีความครบถวนถูกตองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูยื่นคําขอ 
วันที่        
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบ (ใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองเฉพาะที่นําสง) 

[   ] 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถกูตอง
จํานวน 1 ชุด กรณีผูยื่นขอมีสญัชาติไทย  

[   ] 2. สําเนาหนังสือเดินทาง (passport) และ สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) พรอมรับรองสําเนาถกูตอง 
 จํานวน 1 ชุด กรณีผูยื่นขอมิไดมีสัญชาติไทย 

[   ] 3. หนังสือรับรองประสบการณทํางาน จํานวน_____ฉบับ 
[   ] 4. อื่นๆ (ถามี) จํานวน_____ฉบับ 

 

กรณียื่นคําขอรักษาสถานภาพเปนผูมีรายช่ือในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ผูยื่นคําขอตองชําระคาธรรมเนียมจํานวน 10,700 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  
ที่ฝายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ (ตึก B) ช้ัน 15 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท 0-2695-9579  ต้ังแตวันจันทร – ศุกร เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดพักเที่ยง)  

ทั้งนี้ กรณีผูจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพยที่ไดรับความเห็นชอบกอนวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  
แตสํานักงานไดจํากัดขอบเขตหนาที่ใหชําระคาธรรมเนียมการยื่นขอรักษาสถานภาพจํานวน 5,350 บาท  
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยคาธรรมเนียมในอัตราดังกลาว จะใชจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
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 บัญชีแนบทายประกาศ 

(ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  
เร่ือง  ลักษณะตองหามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน) 

ความผิดตามขอ 4(3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดทรัพย พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัติทรัสต 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  

พ.ศ. 2550 

การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 

มาตรา 238 ถึงมาตรา 243 มาตรา 92 ถึงมาตรา 100 - 

การกระทําโดยทุจริต หรือการทําให
เสียหายตอทรัพยสิน ตอเจาหนี้  
หรือตอประชาชน 

มาตรา 306 ถึงมาตรา 311  
มาตรา 314 และมาตรา 315 

มาตรา 145 ถึงมาตรา 147  
มาตรา 149 และมาตรา 150 

มาตรา 85 ถึงมาตรา 87 
มาตรา 89 และมาตรา 90 

จงใจแสดงขอความอันเปนเท็จใน
สาระสําคัญหรือปกปดขอความจริง 
อันเปนสาระสําคัญที่ควรบอกใหแจง 
ในเอกสารใดที่ตองเปดเผยตอ
ประชาชนหรือตองยื่นตอสํานักงาน
หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

มาตรา 312 มาตรา 148 มาตรา 88 

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาหรือการเปนทรัสตี  
โดยไมไดรับอนุญาตและอาจเขาขาย 
เปนการหลอกลวงหรือฉอโกง
ประชาชน 

มาตรา 289 ประกอบกับ 
มาตรา 90 

มาตรา 125 ประกอบกับ 
มาตรา 16 

มาตรา 77 ประกอบกับ 
มาตรา 54 

 

 

ตารางแนบ 


