(ระบุชื่อผูข้ อความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ)

หน้าที่ 1 ของ 6 หน้า

แบบคำขอควำมเห็นชอบผู้จัดกำรกองทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสั งหำริมทรัพย์
 ขอควำมเห็นชอบ
 ขอต่ ออำยุ วันสิ้นสุ ดอำยุ
เลขที่ทะเบียนกำรได้ รับควำมเห็นชอบ
วันที่
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไปของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
1.1 ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
1.2 ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร

Web address

1.3 ประเภทของผูข้ อความเห็นชอบ
 1.3.1 บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
 1.3.2 บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และเริ่ มประกอบธุรกิจแล้ว
ทุนจดทะเบียน
บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
บาท
1.4 รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่
ชื่อ
(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด (%)

(ระบุชื่อผูข้ อความเห็นชอบ/ต่ออายุ)

หน้าที่ 2 ของ 6 หน้า

1.5 รายชื่อนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกันกับผูข้ อความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ (ผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10
ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคล)
(1) ชื่อนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
(2) ชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
การถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ถือหุน้ ในนิติบุคคลตาม (1)
ถือหุน้ ในผูข้ อความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ
ร้อยละของจานวนหุ้นที่มี
จานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจานวนหุ้นที่มี
จานวนหุ้นที่ถือ
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด (%)
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด (%)
1.6 รายชื่อกรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่า
ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
(1) กรรมการ
ชื่อและสกุล
สัญชาติ
ตาแหน่ง
(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1
2
3
...
(2) ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
ชื่อและสกุล
สัญชาติ
ตาแหน่ง
(ให้กรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1
2
3
4
...

(ระบุชื่อผูข้ อความเห็นชอบ/ต่ออายุ)

หน้าที่ 3 ของ 6 หน้า

ส่ วนที่ 2 : โครงสร้ ำงกำรจัดกำรและระบบงำนของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
2.1 โครงสร้างองค์กร (ให้อธิบายในเรื่ องดังต่อไปนี้)
(1) โครงสร้างองค์กร การแบ่งฝ่ ายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงาน โดยต้องแสดง
แผนผังโครงสร้างองค์กรด้วย
(2) โครงสร้างกรรมการของนิติบุคคล (ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดกี่ชุด เช่น คณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร เป็ นต้น) รวมทั้งอานาจและหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด และข้อมูลของ
กรรมการทุกราย (ยกเว้นกรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ระบุไว้แล้วในข้อ 1.6(1))
2.2 ระบบงาน (ให้อธิบายงานหรื อระบบงานอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้)
(1) การกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ การตัดสิ นใจ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้การจัดการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็ นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กาหนด ตลอดจนเพื่อรักษา
ประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) การบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างกองทรัสต์กบั
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรื อแนวทาง
ดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ข้ นึ
(4) การคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ย วข้องกับการดาเนินการ
ของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผทู ้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบตั ิ
(5) การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทั้งการตรวจสอบ
ดูแลผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์กาหนด
(6) การเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(7) การปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน (back office)
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน
(9) การติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูล้ งทุน
(10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย

(ระบุชื่อผูข้ อความเห็นชอบ/ต่ออายุ)

หน้าที่ 4 ของ 6 หน้า

ส่ วนที่ 3 : บุคลำกรของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
3.1 บุคลากรของนิติบุคคล (ให้ระบุจานวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน และชื่อของบุคลากร (ถ้ามี))
3.2 บุคลากรที่มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
(1) ชื่อ
ตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(2) ชื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) ชื่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

3.3 ผูร้ ับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ชื่อ
ตาแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่ วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้
ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอ
ความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่แนบมานี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ชื่อ

ตาแหน่ง
.

*

ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ*

(ระบุชื่อผูข้ อความเห็นชอบ/ต่ออายุ)
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
รำยกำร
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
(1) เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณี
เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด)
(ก) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(ข) สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(ค) สาเนาข้อบังคับของบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(2) สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นปัจจุบนั
(3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั
(4) แผนที่แสดงที่ต้ งั สานักงาน
(5) อื่น ๆ (ถ้ามี)
(ระบุ)
ส่ วนที่ 2 โครงสร้ ำงกำรจัดกำรและระบบงำนของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
(1) โครงสร้างองค์กร
(2) หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน
(3) อื่น ๆ (ถ้ามี) (ระบุ)
ส่ วนที่ 3 บุคลำกรของผู้ขอควำมเห็นชอบ/ขอต่ ออำยุ
(1) ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทางานของผูบ้ ริ หาร
(2) ประวัติการศึกษาและเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์
ด้านการบริ หารจัดการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์
(3) สาเนาหนังสื อเดินทางของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งไม่ใช่
บุคคลที่มีสัญชาติไทย
กำรรับรองประวัติ (เฉพาะกรณีบริ ษทั มิใช่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบ
อื่น ๆ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม)
(1) แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย และผูด้ ารงตาแหน่ง
เทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับ
การดูแลจัดการกองทรัสต์
(2) แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

หน้าที่ 5 ของ 6 หน้า

มี (เอกสำรอ้ ำงอิง) ไม่มี
















































(ระบุชื่อผูข้ อความเห็นชอบ/ต่ออายุ)

หน้าที่ 6 ของ 6 หน้า

หมำยเหตุ
1. ผูข้ อความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ อาจจะจัดพิมพ์แบบคาขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตาม
แบบคาขอนี้ได้
2. การลงนามในคาขอและหลักฐานประกอบคาขอที่เป็ นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันผูข้ อความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ ทุกหน้า กรณีเป็ นเอกสารสาเนาต้องลงนามรับรอง
ความถูกต้องทุกหน้า
เจ้าหน้าที่ของผูข้ อความเห็นชอบ/ขอต่ออายุ ที่สานักงาน ก.ล.ต. ติดต่อได้
1. ชื่อ
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail
2. ชื่อ
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail

