
 *  ภายหลงัวนัยื่นค าขอ หากปรากฏว่าผูข้อรบัการขึน้ทะเบียนไม่สามารถด ารงเงินกองทนุ และกนัเงินส ารองไดต้ามที่หน่วยงานท่ี            
     ควบคมุการประกอบธุรกิจของผูข้อรบัการขึน้ทะเบียนนัน้ ก าหนดใหผู้ข้อรบัการขึน้ทะเบียนมีหนงัสือแจง้ส านกังานโดยพลนั 

เอกสารสอบทานความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรบัการขึ้นทะเบียน 

รายช่ือผูม้ีคณุสมบตัิในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ตามประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรายช่ือผูมี้คุณสมบติัในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ท่ี อน. 3/2544) 

 

รายการ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ก.ล.ต. 

 1. เอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาคุณสมบตัิตามประกาศ ที ่อน. 3/2544 ขอ้ 2 (1)  

     *   (1) หนงัสอืรบัรองของผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีนว่าสามารถด ารงเงนิกองทนุและกนัเงนิส ารองได ้           

                 ตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด  

  (2) งบการเงนิทีม่ผูีส้อบบญัชรีบัอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเหน็แลว้ในรอบปีบญัชลี่าสุด    

         เปรียบเทยีบกบัปีก่อน 
 

 2. เอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาคุณสมบตัิตามประกาศ ที ่อน. 3/2544 ขอ้ 2 (2)  

       และขอ้ 2 (3) 

         (1) ประวตักิารกระท าผดิตามกฎหมายที่ระบใุนประกาศของผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีน กรรมการ  

                ผูจ้ดัการ และบคุคลผูม้อี  านาจในการจดัการซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในสายงานเกี่ยวกบั 

                การเป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีนภายในระยะเวลาสามปียอ้นหลงั 

                ก่อนปีทีย่ื่นค าขอจนถงึวนัทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีน กรณีธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ  

                หรือบริษทัประกนัชวีติต่างประเทศเป็นผูย้ื่นค าขอ จะพจิารณาประวตักิารกระท าผดิของ 

                ผูจ้ดัการสาขาและบคุคลผูม้อี  านาจในการจดัการ ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในสายงานเกี่ยวกบั 

                       การเป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีน 

         (2) ส าเนาบนัทกึสรุปผลการตรวจสอบและหนงัสอืแจง้ผลการตรวจสอบหรือหนงัสอืส ัง่การ     

        ของหน่วยงานควบคุมการประกอบธุรกิจของผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีนภายในระยะเวลาสามปี 

        ยอ้นหลงัก่อนปีที่ยื่นค าขอจนถงึวนัทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีน 

         (3) แบบรบัรองประวตักิารปฏบิตัิตามกฎหมายของผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีน (กรรมการ ผูจ้ดัการ 

                หรือผูจ้ดัการสาขา กรณีธนาคารพาณิชยต่์างประเทศหรือบริษทัประกนัชวีติต่างประเทศ  

                เป็นผูย้ื่นค าขอ และบคุคลผูม้อี  านาจในการจดัการซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในสายงานเกี่ยวกบั 

                การเป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีน) 

                (แบบรบัรองประวตักิารปฏบิตัิตามกฎหมายฯ) 
 

 3. เอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาคุณสมบตัิตามประกาศ ที ่อน. 3/2544 ขอ้ 2 (4) 

         (1) โครงสรา้งองคก์รของผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีน ซึง่รวมถงึหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึ้นเพือ่รบัผดิชอบ  

                งานดา้นการเป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวม และหน่วยงานดูแลการปฏบิตังิานหรือ 

                หน่วยงานตรวจสอบภายในของผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีน และโครงสรา้งองคก์รของหน่วยงานที่ 

                จดัตัง้ขึ้นเพือ่รบัผดิชอบงานดา้นการเป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึง่ตอ้งแสดง 
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รายการ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ก.ล.ต. 

                ใหเ้หน็ว่า หน่วยงานและบคุลากรในหน่วยงานดงักลา่วมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

                ชดัเจน โดยไม่ปะปนกบัหน่วยงานอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

         (2) หลกัปฏบิตัใินการควบคุมการเขา้ออกในหน่วยงานทีจ่ะจดัตัง้ขึ้นเพือ่รบัผดิชอบงาน                          

                ดา้นการเป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

         (3) ระบบงานเพือ่รองรบัการเป็นผูดู้แลผลประโยชนท์ีม่ปีระสทิธิภาพ  

 (3.1) ระบบการแยกทรพัยส์นิของกองทนุรวมออกจากทรพัยส์นิของผูดู้แลผลประโยชน์    

                            และระบบการดูแลรวมทัง้การเก็บรกัษาทรพัยส์นิดงักลา่ว ตลอดจนการควบคุม  

                            ภายในเพือ่ป้องกนัการน าทรพัยส์นิของกองทนุรวมไปใชโ้ดยทจุริต 

 (3.2) ระบบการป้องกนัมใิหเ้กิดความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของกองทนุรวม ตลอดจน 

          ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ระบบการควบคุมการรบัจ่าย 

          ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

 (3.3) ระบบการตรวจสอบและตรวจนบัทรพัยส์นิของกองทุนรวมเพือ่ความถูกตอ้ง        

                            ครบถว้น 

 (3.4) ระบบการจดัท าบญัชทีรพัยส์นิเพือ่แสดงรายการและจ านวนทรพัยส์นิของ 

          กองทนุรวม ตลอดจนการบนัทกึรายการรบัหรือจ่ายทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

          แต่ละกองทุนรวม 

 (3.5) ระบบการดูแลและตดิตามสทิธิประโยชนต่์างๆ ทีเ่กิดขึ้นจากทรพัยส์นิของ 

          กองทนุรวม 

 (3.6) ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการเก็บรกัษาความลบัของ 

          กองทนุรวม 

 (3.7) ระบบในการควบคุมดูแลการก าหนดมลูค่าทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ   

                           ใหเ้ป็นไปตามหลกัความยุติธรรมและความสม า่เสมอ (fairness and consistency)          

                           ส าหรบัทกุกองทนุรวมทีต่นเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์ 

 (3.8) ระบบในการควบคุมดูแลการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุและการยกเลกิจ านวน 

          หน่วยลงทนุของกองทุนรวม รวมทัง้ระบบในการตรวจสอบและรบัรอง 

          ความถูกตอ้งของการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ    

          ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ  

 (3.9) ระบบในการควบคุมดูแลการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวม 

 (3.10) ระบบในการรบัและวธีิการด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้รอ้งเรียนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 (3.11) ระบบงานดา้นอื่น ๆ (ถา้ม)ี…………………………………………………………………     
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รายการ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ก.ล.ต. 

 4. เอกสารหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณาคุณสมบตัิตามประกาศ ที ่อน. 3/2544 ขอ้ 2(5) 

       รายละเอยีดเกี่ยวกบับคุลากรของหน่วยงานที่รบัผดิชอบงานดา้นการเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์ 

       ซึง่อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

         (1) จ านวนพนกังาน………………….คน 

         (2) คุณสมบตัซิึง่แสดงว่าบคุลากรมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ 

                เหมาะสมกบัลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ มคีวามซื่อสตัย ์สุจริตและมจีรรยาบรรณในการ 

                ประกอบวชิาชพี รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไปในการประกอบ  

                วชิาชพี โดยพจิารณาจาก 

                  (2.1) ชื่อ นามสกุล ประวตัิการศึกษา 

                  (2.2) ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง โดยระบสุถานที่ท างาน ระยะเวลา 

  ในการท างาน ต าแหน่งงาน ขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

                           และสดัส่วนของเวลาในการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

  ต่อเวลาในการท างานทัง้หมด 

                   (2.3) ประมาณการดา้นบคุลากรเพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกิจ (ถา้ม)ี 

                 ท ัง้นี้ ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีารแต่งตัง้บคุลากร ใหบ้ริษทัเสนอรายละเอยีด        

                 ของคุณสมบตัขิองบคุลากรทีจ่ะแต่งตัง้ดว้ย 
 

 5. เอกสารหลกัฐานอื่นๆ โปรดระบ ุ(ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5. 

      ชื่อเจา้หนา้ทีข่องผูข้อรบัการขึ้นทะเบยีนทีส่  านกังานตดิต่อได ้: ……………………………………………………. 

   ต าแหน่ง…………………………………………………………หมายเลขโทรศพัท…์……………………………………… 

   หมายเลขโทรสาร………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



  

รายการ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ก.ล.ต. 

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่ก.ล.ต.พจิารณา 

 หลกัฐานประกอบค าขอครบถว้น 

 หลกัฐานประกอบค าขอไม่ครบถว้น โดยตอ้งขอหลกัฐานเพิ่มเตมิ ดงันี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ ………………………………………………………ผูพ้จิารณา 

วนัที ่………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารสอบทานความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอต่ออาย ุ

การขึ้นทะเบียนรายช่ือผูม้ีคุณสมบตัิในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน ์
 

รายการ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ ก.ล.ต. 

 

 1. รายงานสรุปการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎหมายทีค่วบคุมการประกอบธุรกิจของผูข้อต่ออายุ 

           การขึ้นทะเบยีนในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

 2. รายละเอยีดเกี่ยวกบับคุลากรของหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึ้นเพื่อรบัผดิชอบงานดา้นการเป็น 

      ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ณ วนัยื่นค าขอต่ออายุการขึ้นทะเบยีน 

 

 

 1. 

 

 2. 

 

ชื่อเจา้หนา้ทีข่องผูข้อต่ออายุการขึ้นทะเบยีนที่ส  านกังานตดิต่อได ้: ………………………………….………. 

ต าแหน่ง………………………………………………………หมายเลขโทรศพัท…์……………………………………. 

หมายเลขโทรสาร …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ส าหรบัเจา้หนา้ที ่ก.ล.ต.พจิารณา 

 หลกัฐานประกอบค าขอครบถว้น 

 หลกัฐานประกอบค าขอไม่ครบถว้น โดยตอ้งขอหลกัฐานเพิ่มเตมิ ดงันี้ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ลงชื่อ ………………………………………………………ผูพ้จิารณา 

วนัที ่………………………………………………… 
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