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แบบ 35-F 
 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทนุในต่ำงประเทศ 

 
       วนัท่ี…………………………………. 
 

เรียน   เลขำธิกำร 
  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 

  ขำ้พเจำ้บริษทั         
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษว่ำ          
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่      โทรศพัท ์    
ประกอบธุรกิจหลกัคือ          
โดยจดัตั้งบริษทัเม่ือปี    และประกอบธุรกิจมำโดยต่อเน่ือง  ทั้งน้ี จะเสนอขำย 
หุ้นกูป้ระเภท                       ให้กบัผูล้งทุนในต่ำงประเทศ 
โดยมี              เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำร 
เสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ี  (ถำ้มี)  โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเสนอขำย ดงัน้ี 
 1. รำยละเอียดทัว่ไป 

1.1 เสนอขำยต่อผูล้งทุนในประเทศ      
1.2 จ ำนวนท่ีเสนอขำย   หน่วย  มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ  

 (ตำมสกุลเงินของประเทศท่ีเสนอขำย) รำคำเสนอขำยหน่วยละ (ตำมสกุลเงิน 
 ของประเทศท่ีเสนอขำย) รวมเป็นมูลค่ำท่ีเสนอขำย (ตำมสกุลเงินของประเทศ 
 ท่ีเสนอขำย) หรือเทียบเท่ำ    บำท 

1.3 ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะเสนอขำย      
1.4 ตลำดรองท่ีคำดว่ำจะน ำหุ้นกูไ้ปจดทะเบียนเพ่ือท ำกำรซ้ือขำย  

        
 1.5 เป้ำหมำยของผูท่ี้จะซ้ือหุ้นกูท่ี้จะเสนอขำย (โดยประมำณอตัรำส่วนของผูซ้ื้อ 
  หลกัทรัพยช์ำวต่ำงประเทศกบันกัลงทุนสถำบนัในประเทศ)   
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2. ลกัษณะส ำคญัของหุ้นกู ้

2.1  กรณีเสนอขำยหุ้นกู ้
ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้      
ประเภทของหุ้นกู ้     (มีประกนั/ไม่มีประกนั/ ดอ้ยสิทธิ)   
อตัรำดอกเบ้ีย/หรือผลประโยชนต์อบแทน     
อำยหุุ้นกู ้       
วนัเดือนปีท่ีออกหุน้กู ้  (วนัท่ีผูถื้อหุ้นกูเ้ร่ิมมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตำมหุ้นกู)้ 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้      
หลกัประกนัหุ้นกู ้  (ถำ้มี) (ให้ระบปุระเภทและมูลค่ำรวมของหลกัประกนั) 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ (ถำ้มี) (ให้ระบุช่ือ)     
สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขอืน่ (เช่น Call หรือ Put Option เป็นตน้) 
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ    (ถำ้มี)     
ลกัษณะพิเศษอื่น ๆ (ถำ้มี)       

 2.2 กรณีเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพให้เพ่ิมเติมขอ้มูล ดงัน้ี 
รำคำ/อตัรำแปลงสภำพ                                        หรือ 
จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภำพคิดเป็นร้อยละ  
ของจ ำนวนหุ้นจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด   
วิธีกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ (Voluntary/Mandatory Conversion  
ให้ระบุเง่ือนไขโดยยอ่)       

3.   บุคคลอำ้งอิงอืน่ ๆ  
(ก) นำยทะเบียนหุน้กู ้(ถำ้มี)ให้ระบุช่ือ ท่ีตั้ง และหมำยเลขโทรศพัท ์
(ข) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถำ้มี) ให้ระบุช่ือ ท่ีตั้ง และหมำยเลขโทรศพัท ์ 
(ค) ท่ีปรึกษำกฎหมำย (ถำ้มี) ให้ระบุช่ือส ำนกังำน ท่ีตั้ง และหมำยเลขโทรศพัท ์
(ง) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (ถำ้มี) ให้ระบุช่ือส ำนกังำน ท่ีตั้ง และหมำยเลขโทรศพัท ์
(จ) ท่ีปรึกษำหรือผูจ้ดักำรภำยใตสั้ญญำกำรจดักำร (ถำ้มี) ให้ระบช่ืุอส ำนกังำน  
      ท่ีตั้งและหมำยเลขโทรศพัท ์
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 5. กำรรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู 
 ให้กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัที่ออกหุ้นกูล้งลำยมือช่ือพร้อม 
ประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) และกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผกูพนัท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (กรณีตอ้งมี 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน) ลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) ในแบบค ำขออนุญำตฉบบัน้ี   
เพ่ือรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลพร้อมทั้งมอบอ ำนำจใหบุ้คคลใดลงนำมก ำกบัเอกสำรในแบบ 
ค ำขออนุญำตแทนดว้ย โดยให้ใชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
ต่อผูล้งทนุในต่ำงประเทศฉบบัน้ี และเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดแลว้   ขอรับรองว่ำ  ขอ้มูลและ 
เอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวมีควำมถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ หรือขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสำระส ำคญั 
 ในกรณีน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรอง 
ควำมถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให้   เป็นผูล้งลำยมือช่ือ 
ก ำกบัเอกสำรชุดน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ      
ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลไวแ้ลว้” 

 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
 1……………………… …………………………. ………………………… 
 2……………………… …………………………. ………………………… 
 3……………………… …………………………. ………………………… 
   ……………………… …………………………. ………………………… 
ผูรั้บมอบอ ำนำจ   ……………………… …………………………. ………………………… 
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เอกสารซ่ึงสรุปหัวข้อท่ีเป็นสาระส าคัญแห่งร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  
และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 
 อำ้งอิงจำกร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิฯ 
 ขอ้ หนำ้ 
1.  ร่ำงขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ 
ตำมมำตรำ 42 (1) - (9)  ดงัน้ี 

  

     (1)  สิทธิและเง่ือนไขตำมหุ้นกู ้   

     (2)  ผลประโยชน์ตอบแทน   

     (3)  ทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนัหรือหลกัประกนัอืน่ (กรณีเสนอขำยหุ้นกู ้
มีประกนั) 

  

     (4)  กำรแต่งตั้งและอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้   

     (5)  เง่ือนไขกำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้   

     (6)  ค ำยินยอมของผูถื้อหุน้กูท่ี้จะใหผู้อ้อกหุ้นกูมี้ประกนัแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ 

  

     (7)  ค ำรับรองของผูอ้อกหุ้นกูมี้ประกนัท่ีจะจ ำนอง จ ำน ำ หรือ 
ให้หลกัประกนัอยำ่งอื่นเพื่อเป็นประกนัหุน้กูภ้ำยใน 7 วนั  นบัแตว่นัท่ี 
ปิดกำรเสนอขำย (กรณีเสนอขำยหุ้นกูมี้ประกนั) 

  

     (8)  วิธีกำร เวลำ และสถำนท่ีส ำหรับกำรช ำระหน้ี   

     (9)  วิธีกำรแปลงสภำพแห่งสิทธิ (ถำ้มี)   

 อำ้งอิงจำกร่ำงสัญญำแต่งตั้งฯ 
 ขอ้ หนำ้ 
2.  ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำมมำตรำ 43(1) และ (2)  ดงัน้ี   

     (1)  อ ำนำจและหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นกำรรับจ ำนอง รับจ ำน ำ  
หรือรับหลกัประกนัอยำ่งอืน่  กำรให้สิทธิบงัคบัหลกัประกนัดงักล่ำว  
หรือกำรด ำเนินกำรให้ผูอ้อกหุ้นกูมี้ประกนัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำม 
ขอ้ก ำหนดท่ีท ำไวก้บัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ รวมทั้งกำรเรียกค่ำเสียหำย 
     (2)  อตัรำและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และบ ำเหน็จในกำรเป็นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้
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หนังสือรับรองคุณสมบัติและการท าหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงนิ 

 
วนัท่ี  

 
เรียน เลขำธิกำร 
  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
  ขำ้พเจำ้บริษทั          ในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ส ำหรับกำรเสนอขำย  ของบริษทั  
ขอรับรองว่ำขำ้พเจำ้ 
 
  (1)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นในกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และไม่มี 
ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยใ์นลกัษณะตอ้งห้ำมตำมประกำศ เร่ือง กำรใหค้วำมเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 
  (2)  ไดใ้ชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบติังำนในกำรศึกษำขอ้มูลของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจนเป็นท่ีเขำ้ใจอยำ่งดี พร้อมทั้งได ้
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลแลว้ 
 
  (3)  ไดใ้หค้วำมรู้ ค ำแนะน ำเพื่อให้บริษทัและผูบ้ริหำรของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
เขำ้ใจถึงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ กฎเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีปฏิบติัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกำศท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 
 
 

ลงช่ือ (กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนัของท่ีปรึกษำ 
                     ทำงกำรเงินพร้อมประทบัตรำบริษทั) 
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รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ 
ในต่างประเทศ (check list)ของบริษัท        
 

 ส ำหรับผูข้ออนุญำต ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
 

รำยละเอียดของขอ้มูล 
มี 

(ระบเุลขท่ี 
เอกสำร 
อำ้งอิง)* 

ไม่มี เอกสำร 
ครบ 

เอกสำร 
ไม่ครบ 

1. เอกสารทั่วไป     

(1) ร่ำงหนงัสือช้ีชวน     

      รำยกำรท่ีแสดงกำรจดัตั้งบริษทัและกำรประกอบธุรกิจ 
 อยำ่งต่อเน่ือง 

    

      รำยกำรท่ีแสดงให้เห็นว่ำกำรเสนอขำยจะท ำในต่ำงประเทศ     
         รำยกำรท่ีแสดงให้เห็นว่ำกำรซ้ือขำยหุ้นกูใ้นทอดใด ๆ จะกระท ำใน
ต่ำงประเทศ  

    

    รำยกำรท่ีแสดงว่ำหุ้นกูท่ี้เสนอขำยนั้นมีกำรก ำหนดสิทธิและ 
หนำ้ท่ีระหว่ำงผูอ้อกหุน้กูก้บัผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองกำรรับช ำระหน้ีตำม 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (กรณีเสนอขำยหุน้กูด้อ้ยสิทธิ) 

    

(2) หนงัสือรับรองคุณสมบติัและกำรท ำหนำ้ท่ีของท่ีปรึกษำ 
ทำงกำรเงิน (กรณีตอ้งมีท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน) 

    

2. เอกสารเพิม่เติมกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ     

(1) ส ำเนำหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติให้ออกหุ้นเพื่อ 
รองรับหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

    

(2) ส ำเนำมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีให้ออกหุ้นเพื่อรองรับกำร 
แปลงสภำพ 

    

   (3) หนงัสือหรือหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษทัไดรั้บควำม 
เห็นชอบใหเ้พ่ิมทุนเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภำพจำกหน่วยงำนท่ี 
ก ำกบัดูแลตำมท่ีกฎหมำยซ่ึงก ำกบัดูแลบริษทันั้นก ำหนด 
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 ส ำหรับผูข้ออนุญำต ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
 

รำยละเอียดของขอ้มูล 
มี 

(ระบเุลขท่ี 
เอกสำร 
อำ้งอิง)* 

ไม่มี เอกสำร 
ครบ 

เอกสำร 
ไม่ครบ 

3. เอกสารเพิม่เติมกรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ท่ีจัดให้มีผู้แทน 

ผู้ถือหุ้นกู้  

    

    (1) เอกสำรซ่ึงสรุปหวัขอ้ท่ีเป็นสำระส ำคญัแห่งร่ำงขอ้ก ำหนด 
ว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้และร่ำงสัญญำแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

    

    (2) หนงัสือขอควำมเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้      

    (3) หนงัสือแสดงกำรยอมรับกำรแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคลท่ีผูข้อ
อนุญำตเสนอขำยหุ้นกูย้ื่นขอควำมเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุ้นกู ้  

    

    (4) หนงัสือหรือหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ำบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูแ้ทนผู ้
ถือหุ้นกูมี้คุณสมบติัเป็นทรัสตีไดต้ำมกฎหมำยแห่งประเทศท่ี 
จะเสนอขำยหุ้นกูน้ั้น หรือประเทศท่ีจะน ำหุน้กูด้งักล่ำวไปจดทะเบียนซ้ือขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย ์

    

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ * ในกรณีท่ีบริษทัฯ เปิดเผยเอกสำรหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีอำ้งอิงตำมร่ำงหนงัสือช้ีชวน ให้ระบุเลขท่ีหนำ้และ 
 บรรทดัท่ีแสดงขอ้มูลดงักล่ำวใหช้ดัเจน 
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