
แบบ 35-CB 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูต้่ำงประเทศต่อธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย* 

 
เรียน   เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์

  ขำ้พเจำ้ บริษทั         
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่          
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่           
โทรศพัท ์___________________ โทรสำร _______________ Web address      
มีกำรประกอบธุรกิจหลกัคือ          
ประสงคจ์ะขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูต้่ำงประเทศตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 2 /2549 เร่ือง กำรเสนอขำยหุ้นกูต้่ำงประเทศต่อธนำคำรพำณิชย ์
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 24 มกรำคม พ.ศ. 2549 โดยมีรำยละเอียดประกอบค ำขออนุญำต ดงัน้ี 

1.   ลกัษณะกำรขออนุญำต 
1.1 ประเภทของตรำสำร  
 ❑ หุน้กู ้     ❑ หุน้กูอ้นุพนัธ์   ❑ ตัว๋เงินและหุน้กูร้ะยะสั้น 
1.2 ลกัษณะกำรเสนอขำย 

❑ กรณีทัว่ไป โดยขออนุญำตเป็นรำยคร้ัง 
❑ กรณีจ ำกดั 

❑ 1.2.1  เสนอขำยต่อธนำคำรพำณิชยโ์ดยมีมูลค่ำไม่เกิน 100 ลำ้นบำท 
❑ 1.2.2  เสนอขำยต่อธนำคำรพำณิชยไ์ม่เกิน 10 รำย 

1.3 ลกัษณะของหุน้กูท่ี้จะเสนอขำย 
❑ สำมญั 
❑ มีหลกัประกนั (ระบุประเภทและมูลค่ำของหลกัประกนั)     
❑ ดอ้ยสิทธิ โดยก ำหนดเง่ือนไขกำรดอ้ยสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ี 

   ❑  เม่ือผูอ้อกหุ้นกูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศำลพิพำกษำใหล้ม้ละลำย 
   ❑  เม่ือมีกำรช ำระบญัชีเพื่อกำรเลิกบริษทั  
   ❑  กรณีอ่ืน (โปรดระบุ)         

❑ แปลงสภำพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัได ้
❑ ครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั (perpetual bond)  
❑ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(โปรดระบุช่ือ)        
❑ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

 
* แบบค ำขอน้ีสำมำรถ download ไดจ้ำก http://www.sec.or.th  ภำยใตห้วัขอ้ “กฎเกณฑแ์ละเอกสำรเผยแพร่ 

เร่ือง ประกำศคณะกรรมกำร/ส ำนกังำน” 
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2.  สำระส ำคญัของหุ้นกู ้
 2.1  ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้          
     2.2  จ ำนวน             
     2.3  มูลค่ำท่ีตรำไว ้           
     2.4  รำคำเสนอขำย    (ระบุรำคำสูงสุดท่ีคำดวำ่จะเสนอขำย)    
     2.5  มูลค่ำเสนอขำยทั้งหมด           
     2.6  อตัรำดอกเบ้ีย/ผลตอบแทน        
     2.7  อำย ุ            
     2.8  วนัท่ีออก  (ถำ้ก ำหนดไวแ้ลว้)        
     2.9  วนัท่ีครบก ำหนดไถ่ถอน  (ถำ้ก ำหนดไวแ้ลว้)      
     2.10  เง่ือนไขกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด (put /call)    (ถำ้มี ใหร้ะบุเง่ือนไขใหช้ดัเจน)   
     2.11  มูลค่ำและวิธีกำรไถถ่อนเม่ือครบก ำหนด       
     2.12  สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน (ถำ้มี)          
     2.13  ระยะเวลำกำรเสนอขำย           
     2.14  ระยะเวลำกำรช ำระหน้ี        (ระบุงวดกำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย)   
     2.15  สำระส ำคญัอ่ืน (ถำ้มี)                                    

3. สำระส ำคญัเพิ่มเติมกรณีท่ีเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
3.1 ช่ือหรือลกัษณะส ำคญัของปัจจยัอำ้งอิงท่ีจะใช ้      
3.2 ขอ้ตกลงในกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กูอ้นุพนัธ์       
3.3 แผนกำรเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีคำดกำรณ์ไว ้      
3.4 กรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอำจมีกำรช ำระหน้ีทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยส่งมอบ

เป็นหุน้ ให้ระบุควำมสัมพนัธ์ดำ้นกำรถือหุ้นหรือกำรจดักำรร่วมกนัระหวำ่งผูข้ออนุญำตกบั
บริษทัท่ีออกหุน้อำ้งอิง โดยใหแ้สดงรำยช่ือ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  ทั้งน้ี ควำมสัมพนัธ์โดย
กำรถือหุน้ให้นบัรวมจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย*  

4.    ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้ออนุญำต  
4.1 อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำส่งงบกำรเงินหรือรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำร 

 ด ำเนินงำนของบริษทัต่อส ำนกังำนตำมมำตรำ 56  
❑ ใช่  (โปรดแสดงรำยละเอียด)     
❑ ไม่ใช่ 

 
* ตรวจสอบหุ้นอำ้งอิงไม่ว่ำจะเป็นหุ้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย 

ต่ำงประเทศ  ทั้งน้ี ไดต้รวจสอบขอ้ก ำหนดตำมประกำศท่ี สจ.30/2546 ซ่ึงก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรตรวจสอบกำร 
ใชหุ้้นอำ้งอิงในกรณีน้ีแลว้ พบว่ำประกำศฉบบัดงักล่ำวหลกัเกณฑพิ์จำรณำของส ำนกังำนท่ีจะแจง้ยืนยนักำรใช ้
หุ้นอำ้งอิงเม่ือเห็นว่ำ “หุ้นอำ้งอิงดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพหรือควำมน่ำเช่ือถือของตลำดทุน”   
จึงไม่มีผลกระทบต่อกรณีท่ีหุ้นอำ้งอิงเป็นหุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 



 

 

- 3 - 
 
4.2 อยูร่ะหวำ่งกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรรำยงำนต่อตำมมำตรำ 57 

❑  ใช่  (โปรดแสดงรำยละเอียด)         
❑  ไม่ใช่  

4.3 อยูร่ะหวำ่งกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของส ำนกังำนตำมมำตรำ 58  
 ❑  ใช่  (โปรดแสดงรำยละเอียด)          

❑  ไม่ใช่  

5.   เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 
ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่มำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
❑  ส ำเนำหนงัสือส ำคญัในกำรจดัตั้งบริษทัซ่ึงรับรองโดย Notary Public 
❑  ส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนแสดงกำรอนุมติัใหอ้อกหุน้กูท่ี้ขออนุญำต เช่น ส ำเนำมติคณะกรรมกำร

บริษทั หรือส ำเนำมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้กู ้เป็นตน้ 
❑     หนงัสือขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้นกู ้ 
❑     ร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิ 
❑     หนงัสือรับรองจำกบริษทัแสดงกำรรับทรำบภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทัตำม 

พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์
ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูมี้ประกนั ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติม ดงัน้ี 
❑  ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
❑ หนงัสือขอควำมเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้พร้อมค ำรับรองกำรไม่มี

ควำมสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่
ดว้ย 
คุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และกำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

❑ หนงัสือแสดงกำรยอมรับกำรแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคลท่ีจะขอควำมเห็นชอบ 
 เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
❑  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

6.    กำรรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่ฉบบัน้ีและ 

เอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น  
ไม่เป็นเทจ็ หรือขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

 ลงช่ือ  ** __________________________ 
                 (_____________________________) 

 
**

 ให้ผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัลงลำยมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 
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	แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย*
	ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
	และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2 /2549 เรื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์
	ในประเทศไทย ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดประกอบคำขออนุญาต ดังนี้


