หน้าที่ 1 ของ 5 หน้า
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ชื่อผูข้ อรับอนุญาต
สาหรับผู้ขอรับอนุญาต
1.

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กรณี ผขู ้ อรับอนุญาตเป็ น บล. แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายหลังจากมีสถานะเป็ นสถาบันการเงินแล้ว
ไม่ตอ้ งนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และ ข้อ 6 มาแสดงต่อสานักงาน
- เอกสารหลักฐานตามข้อ 1 ถึง 3
- กรณี นิติบุคคลซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยูใ่ นวันที่ยื่นคาขอ สามารถให้
ผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองสาเนาเอกสารแทนการรับรองของ
กระทรวงพาณิ ชย์ได้
- กรณี เป็ นสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์ ให้ใช้หนังสื อการอนุญาตให้ต้งั สานักงานสาขาในประเทศไทยและ
ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ของกระทรวงการคลัง
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สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั
สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั
สาเนาข้อบังคับของบริ ษทั
เอกสารหรื อหลักฐานซึ่งแสดงว่าสามารถดารงเงินกองทุนและกันเงินสารองได้ตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จดั ตั้งนิติบุคคลนั้น หรื อกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจหลักของนิติบคุ คลนั้น
งบการเงินสามปี ย้อนหลังของผูข้ อรับอนุญาตที่มีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว (ถ้ามี)
สาเนาบันทึกสรุ ปผลการตรวจสอบและหนังสื อแจ้งผลการตรวจสอบ หรื อหนังสื อ
สั่งการของหน่วยงานที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจหลักภายในระยะเวลาสามปี
ย้อนหลังก่อนปี ที่ยื่นคาขอจนถึงวันที่ยื่นขอรับอนุญาต
 6.1 ของผูข้ อรับอนุญาต (ถ้ามี)
 6.2 ของผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลที่เป็ นสถาบันการเงิน
ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร
 7.1 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแผนงานในการประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึง
 7.1.1 นโยบายและภารกิจองค์กร (mission)
 7.1.2 การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
(1) แผนการตลาด
(2) การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(3) ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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หน้าที่ 2 ของ 5 หน้า
สาหรับผู้ขอรับอนุญาต
 7.1.3 ประมาณการด้านการเงินที่สัมพันธ์กบั กลยุทธ์ทางการตลาด
ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าเป็ นรายปี ดังนี้
(1) ประมาณการรายได้
(2) ประมาณการรายจ่าย
 7.2 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านระบบงาน
 7.2.1 โครงสร้างองค์กรของผูข้ อรับอนุญาต ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็ นทรัสตี และหน่วยงานดูแลการปฏิบตั ิงาน
หรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในของผูข้ อรับอนุญาต และโครงสร้างองค์กรของ
หน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็ นทรัสตี ซึ่งต้องแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
ชัดเจน โดยไม่ปะปนกับหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
 7.2.2 หลักปฏิบตั ิในการควบคุมการเข้าออกในหน่วยงานที่จะจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการเป็ นทรัสตี
 7.2.3 ระบบงานเพื่อรองรับการบริ หารจัดการทรัสต์ให้เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กฎหมายหลักทรัพย์ (ระบบงานเช่นเดียวกับผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม)
(1) ระบบการแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินที่เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตี และระบบการดูแลรวมทั้งการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว
ตลอดจนการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปใช้โดย
ทุจริ ต
(2) ระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ตลอดจนข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุม
การรับจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์
(3) ระบบการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ความถูกต้องครบถ้วน
(4) ระบบการจัดทาบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงรายการและจานวน
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การบันทึกรายการรับหรื อจ่ายทรัพย์สินของแต่ละ
กองทรัสต์ ตลอดจนการบันทึกกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์
(5) ระบบการดูแลและติดตามสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั้งการไปใช้สิทธิออกเสี ยงแทนกองทรัสต์
(6) ระบบในการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับของกองทรัสต์ตาม
หลัก need to know basis

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

 7.2

หน้าที่ 3 ของ 5 หน้า
สาหรับผู้ขอรับอนุญาต
(7) ระบบในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและควบคุมภายใน
ซึ่งประกอบด้วย
(ก) ระบบควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการ
กองทรัสต์ที่ไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กฎหมายหลักทรัพย์
(ข) ระบบควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการทุจริ ตในการ
จัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ ซึ่ งต้องมีการกาหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ
ป้องกัน และแก้ไขข้อผิดพลาด เพือ่ มิให้บคุ ลากรที่อยูใ่ นหน่วยงานด้านการเป็ น
ทรัสตีมีโอกาสหรื อทาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี ยหายกับทรัพย์สินในกองทรัสต์และทาให้เกิด
ความไม่น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(8) ระบบในการรับและวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนของ
ผูร้ ับประโยชน์
(9) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน การติดต่อประสานงานและ
กากับดูแลตัวแทน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าตัวแทนมีระบบงานและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ของทรัสตีให้เป็ นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) ระบบในการจัดเก็บเอกสารและฐานข้อมูล รวมทั้งการมีระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับและป้องกันการสู ญหายของข้อมูล
 7.2.4 ระบบงานอื่นเพิ่มเติม
(1) ระบบงานที่รองรับการจัดตั้งกองทรัสต์
(2) ระบบในการรู ้จกั ลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า
(3) ระบบในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ ของกองทรัสต์ให้เป็ นไป
ตามหลักความยุติธรรมและความสม่าเสมอ (fairness and consistency) ตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งระบบในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
(4) ระบบในการทาทะเบียนผูร้ ับประโยชน์ รวมทั้งการจัดสรรสิ ทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ การรายงานข้อมูลให้ผรู ้ ับประโยชน์
(5) ระบบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของทรัสตี (Business Continuity Management)
(6) ระบบงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………
 7.3 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมด้านบุคลากร
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเป็ นทรัสตี
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
7.3.1 จานวนพนักงาน………………….คน
7.3.2 คุณสมบัติซ่ ึงแสดงว่าบุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ตและมีจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

 7.3

หน้าที่ 4 ของ 5 หน้า
สาหรับผู้ขอรับอนุญาต
ในการประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
(1) ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา
(2) ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสถานที่ทางาน ระยะเวลาใน
การทางาน ตาแหน่งงาน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และสัดส่วนของเวลา
ในการทางานที่เกี่ยวข้องในการเป็ นทรัสตีต่อเวลาในการทางานทั้งหมด
(3) ประมาณการด้านบุคลากรเพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ยงั มิได้มีการแต่งตั้งบุคลากร ให้บริ ษทั เสนอรายละเอียดของ
คุณสมบัติของบุคลากรที่จะแต่งตั้งด้วย
2.

เอกสารอื่นๆ
1
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3
4
3.

สาหรับเจ้ าหน้ าที่

สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นล่าสุ ดของบริ ษทั
 โดยใช้บญั ชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษทั กระทรวงพาณิ ชย์
รับรอง (กรณี บริ ษทั ที่ยงั ไม่เคยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งในวันที่ยื่นคาขอ) หรื อ
 โดยใช้บญั ชีรายชื่อผูถ้ ือหุ้นสูงสุ ด 20 รายแรกจากกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (กรณี บริ ษทั ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทใดประเภทหนึ่งอยูแ่ ล้ว
ในวันที่ยื่นคาขอ โดยให้ผมู ้ ีอานาจลงนามเป็ นผูล้ งนามรับรองสาเนา)
ตารางเปรี ยบเทียบแสดงการดารงเงินกองทุนและกันเงินสารองตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่จดั ตั้งนิติบคุ คลนั้น โดยเปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดและ
ของบริ ษทั (แสดงเป็ นเอกสารแนบ) (ถ้ามี)
เอกสารฉบับจริ ง 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า และสาเนา 1 ชุด
อื่น ๆ

1

2

3
4

การตรวจสอบคุณสมบัติ
 1 ทุนจดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท
 2 ฐานะการเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวการควบคุมและปฏิบตั ิงาน
 ผูส้ อบบัญชีไม่มีขอ้ สังเกตที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
 หน่วยงานกากับดูแลไม่มีขอ้ สังเกตที่มีนยั สาคัญ
 3 สามารถดารงเงินกองทุนและกันเงินสารองได้ตามหลักเกณฑ์
 4 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจทรัสตี มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553
 5 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 22/2553
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หน้าที่ 5 ของ 5 หน้า
ข้าพเจ้ายินยอมและจะอานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรื อสถานที่ต้งั
ของผูข้ อรับอนุญาตหรื อสถานที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน การดาเนินงาน
สิ นทรัพย์หรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ได้ยนื่ ไว้ต่อสานักงาน ก.ล.ต.

ลายมือชื่อ ....................................................

ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคลผูข้ อรับอนุญาต

ประทับตรา (ถ้ามี)
ชื่อเจ้าหน้าที่ของผูข้ อรับอนุญาตที่สานักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้
(1) ชื่อ .............................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
หมายเลขโทรสาร .........................................................
e-mail .................................................................
(2) ชื่อ .............................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................
หมายเลขโทรสาร .........................................................
e-mail .................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่ผพู ้ ิจารณา ชื่อ .......................................................................วันที่พิจารณา ...............................................
ผลการพิจารณา

 หลักฐานประกอบคาขอครบถ้วน
 หลักฐานประกอบคาขอไม่ครบถ้วน
โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1) .......................................................................................................................
2) .......................................................................................................................
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................................

