
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอผอ่นผนัการด าเนนิการของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง 1) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ ตอ้งเป็นบรษัิทหลักทรัพยท์ีม่ใีบอนุญำตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกำรจัดกำรกองทนุรวม 

ซึง่บรหิำรจัดกำรกองทนุรวมอสังหำรมิทรัพย ์(กอง 1) 

 

2. เป็นกำรยืน่ค ำขอผ่อนผันในเรือ่งดังต่อไปนี้ 

 

  (1) กำรด ำรงมลูค่ำกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยห์รอืสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพย ์ณ วันสิน้รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 75 

ของมลูค่ำทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนรวม 

 

  (2) กำรลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพยท์ีจ่ะท ำใหก้องทนุรวมมหีนำ้ทีม่ำกกวำ่หนำ้ทีข่องผูเ้ชำ่ตำมปกตหิรอื 

กำรเขำ้เชำ่ชว่ง 

 

  (3) กำรถอือสงัหำรมิทรัพยห์รอืสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพยไ์มน่อ้ยกว่ำ 1 ปี 

 

  (4) กำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสงัหำรมิทรัพยห์รอืสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพยใ์หเ้กดิรำยไดป้ระจ ำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 75 

ของรำยไดทั้ง้หมดของกองทนุรวมในแตล่ะรอบปีบัญช ี

 

  (5) วธิกีำรจัดกำรกองทนุรวมทีป่ระสบปัญหำในกำรด ำเนนิงำนทีอ่ำจสง่ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมอย่ำงมนัียส ำคัญ 

 

3. ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันฯ ตอ้งแสดงไดว้ำ่กรณีทีข่อผ่อนผันดังกลำ่วมเีหตจุ ำเป็นและสมควร 

ทัง้นี้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรจัดกำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์หมำยเหตุ 

 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

จะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 

โทรศัพท ์1207 หรอื 0-2033-9999  
e-mail: corporat@sec.or.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร / 
วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์

ละตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 



 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

- ผูข้อผ่อนผันยืน่หนังสอืค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีก่ ำหนด 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

- ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ศกึษำรวบรวมประเด็นและตรวจสอบควำมมอียูจ่รงิของขอ้มูล 

ซึง่เกีย่วขอ้งหรอืระบใุนค ำขอ - ในกรณีมเีหตสุงสัย ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. 

อำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงประเด็นสงสยัภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีเ่พยีงพอต่อกำรพจิำรณำของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- ส ำนักงำน 

ก.ล.ต.สรุปและวเิครำะหข์อ้มูลทีร่วบรวมไดทั้ง้หมดและพจิำรณำ
ค ำขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

25 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนทีร่ับผดิชอบน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตำมล ำดับชัน้เพือ่ลงน

ำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(อยำ่งนอ้ยตอ้งระบุขอ้มลู ไดแ้ก ่- ชือ่ผูย้ืน่ค ำขอ - 

ชือ่กองทนุรวมทีข่อผอ่นผัน - เรือ่งและหลักเกณฑท์ีจ่ะขอผอ่นผัน - 
ขอ้เท็จจรงิ ทีม่ำ เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรขอผอ่นผัน – 

แนวทำงในกำรควบคมุดแูลหรอืกำรแกไ้ขปัญหำเพือ่ใหเ้ป็นไปตำม 
หลักเกณฑ ์โดยใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอเป็นผูล้งนำม 

ในหนังสอืดังกล่ำว) 

- 

2) 
 

หนงัสอืจากผูดู้แลผลประโยชน ์แจง้ความเห็นตอ่การผอ่นผนัและ 
ผลประโยชนท์ีก่องทนุรวมจะไดร้บั (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูล้งนำมก ำกับใน
หนังสอืดังกล่ำว) 

- 

3) 

 

เอกสารทีแ่สดงวา่เป็นผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 

(กรณีทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองมอบอ านาจ 
ใหผู้อ้ ืน่ลงนามแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผกูพันเป็นผูล้งนำมในหนังสอืดังกล่ำว) 

- 

4) 
 

เอกสารใดๆ ทีอ่า้งองิในหนงัสอืค าขอ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองเอกสำร) 

- 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 
 

เอกสารอืน่ใดทีใ่ชเ้พือ่ประกอบการพจิารณาค าขอเพือ่ประโยชน ์
ในการพจิารณาค าขอของทา่น (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(กรณีเป็นกำรขอผอ่นผันใหก้องทนุลงทนุในสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรัพย์

ทีจ่ะท ำใหก้องทนุรวมมหีนำ้ทีม่ำกกวำ่หนำ้ทีข่องผูเ้ชำ่ตำมปกตหิรอืกำรเ

ขำ้เชำ่ชว่ง ใหน้ ำสง่ (1) ร่ำงสัญญำเชำ่หรอืร่ำงสัญญำเชำ่ชว่ง และ (2) 
ขอ้มลูของผูท้ีใ่หเ้ชำ่หรอืเชำ่ชว่งดว้ย 

โดยใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองเอกสำร) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทร. 1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ ((ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.)))  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

 

 



 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอผ่อนผันกำรด ำเนนิกำรของกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์(กอง 1)  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: กำรขอผ่อนผันกำรด ำเนนิกำรของกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์(กอง 1) 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรจัดกำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทน. 36/2562 เรือ่ง 

กำรจัดกำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขอผ่อนผันกำรด ำเนนิกำรของกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพย ์(กอง 1) 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


