หน้าที่ 1 ของ 4 หน้า

แบบคำขอรับอนุญำตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
วันที่

ข้อมูลเกี่ยวกับผูข้ อรับอนุญาต

ส่ วนที่ 1

(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail
จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด/บริ ษทั มหาชน จากัด เลขที่
วันที่
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ…………..….… หุน้ มูลค่าหุน้ ละ………..…..….…… บาท รวม…………………… บาท
หุน้ บุริมสิ ทธิ……..…....… หุ้น มูลค่าหุน้ ละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุน้ บุริมสิ ทธิ
ทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้ว
หุน้ สามัญ…………..……………… หุน้ มูลค่าหุน้ ละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลค่าคิดเป็ นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุน้ บุริมสิ ทธิ…………..………………หุน้ มูลค่าหุน้ ละ…………..บาท รวม………………….… บาท
(มูลค่าคิดเป็ นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)

หน้าที่ 2 ของ 4 หน้า

สถำนะของผู้ขอรับอนุญำต

ส่ วนที่ 2

 1 บริ ษทั หลักทรัพย์1
 2 ธนาคารพาณิชย์
 3 สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 2 ของผู้ขอรับอนุญำต

ส่ วนที่ 3

(โปรดกรอกรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทุกราย)

ชื่ อ
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขทะเบียนบริษัท
หรื อ
เลขบัตรประชำชน/
เลขที่หนังสื อเดินทำง

ข้อมูล ณ วันที่ ............................................

สัญชำติ

ร้ อยละ
จำนวนหุ้นที่ถือ ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ :
กรณีผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ นนิติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมการ หรื อหุน้ ส่ วนของนิ ติบุคคลนั้นด้วย
1

บริ ษทั หลักทรัพย์ หมายถึง บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้า

ค้า จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (แต่ไม่รวมการเป็ นนายหน้า ค้า จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จากัดเฉพาะตราสารแห่งหนี้หรื อหน่วยลงทุน)
2

ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผูถ้ ือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด

หน้าที่ 3 ของ 4 หน้า

กรรมกำร ผู้จัดกำร และบุคคลผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร3ของบริษัท

ส่ วนที่ 4
ข้อมูล ณ วันที่ ............................................

ชื่ อและชื่ อสกุล
(ให้กรอกทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ)

เลขบัตรประชำชน /
เลขที่หนังสื อเดินทำง

ตำแหน่ ง

ควำมพร้ อมของระบบงำนและบุคลำกร

สัญชำติ

อำนำจกระทำ
แทนบริษัทฯ
(มี/ไม่มี)

ส่ วนที่ 5

ให้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ดังมีรายละเอียด
ตามแนบ

3

นิยามบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553

หน้าที่ 4 ของ 4 หน้า

คำรับรองของผู้ขอรับอนุญำต

ส่ วนที่ 6

(1) บริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
(2) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ และบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของบริ ษทั ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศสานักงานว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี
(3) ข้อความในแบบคาขอรับอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอที่แนบมาพร้อมนี้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็ นจริ งทุกประการ
(4) ข้าพเจ้ายินยอมและจะอานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรื อ
สถานที่ต้ งั ของผูข้ อรับอนุญาตหรื อสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงิน การดาเนินงานสิ นทรัพย์หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
(
) ผูกพันนิติบุคคลผูข้ อรับอนุญาต
ตาแหน่ง .............................................

เจ้าหน้าที่ของผูข้ อรับอนุญาตที่สานักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้
(1) ชื่อ...........................................................................................................................................………..
ตาแหน่ง .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
หมายเลขโทรสาร ............................................. e-mail ...........................................................……
(2) ชื่อ.......................................................................................………..…...................................………..
ตาแหน่ง .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
หมายเลขโทรสาร ............................................. e-mail ...........................................................……

