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 ขำ้พเจำ้              
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่             
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่             
โทรศพัท ์      โทรสำร    Web address     
มีกำรประกอบธุรกิจหลกัคือ           
ประสงคจ์ะขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ตำมประกำศท่ี ทจ. 9/2552  หรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่
ประกำศท่ี ทจ. 12/2552 (ระบุแลว้แต่กรณี)  

  ค ำขออนุญำตน้ีพร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ขำ้พเจำ้ ประสงค ์/ ไม่ประสงค ์ใหน้ ำไป
เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ 

  ขำ้พเจำ้ขอแสดงรำยละเอียดและคุณสมบติัในกำรเป็นผูอ้อกตรำสำรหน้ี  ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  การขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี ้ในกรณีทั่วไป 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้ออนุญำต 

1.1   เป็นนิติบุคคลประเภท 

❑   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย โดยรำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและ 
งบกำรเงินรวม ประจ ำงวดกำรบญัชีปีล่ำสุด และงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยืน่ค ำขอไม่มีควำมหมำย 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
(ก) ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูข้ออนุญำตและงบกำรเงินรวมหรือแสดงควำมเห็นวำ่ 

งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง  
(ข) แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชี 

ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหำชนจ ำกดั 
(ค) แสดงควำมเห็นวำ่  ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูข้ออนุญำต กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 

❑  ธนำคำรต่ำงประเทศ ซ่ึงมีสำขำท่ีไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบกำรธนำคำรพำณิชยเ์ป็นสำขำเตม็รูปแบบ 
ในประเทศไทย และธนำคำรต่ำงประเทศดงักล่ำวมีควำมรับผิดต่อเจำ้หน้ีในกำรช ำระหน้ีอยำ่งเตม็จ ำนวน   
โดยรำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจ ำงวดกำรบญัชี       
ปีล่ำสุด และงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยืน่ค ำขอไม่มีควำมหมำยในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

 (ก)  ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูข้ออนุญำตและงบกำรเงินรวมหรือแสดงควำมเห็นวำ่ 
  งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง  

 
* แบบค ำขอน้ีสำมำรถ download ไดจ้ำก http://www.sec.or.th. 
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 (ข)  แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
  ท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
  Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
  (US GAAP) หรือ มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืนท่ีส ำนกังำนยอมรับ  ทั้งน้ี กำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลใน 
  งบกำรเงินของธนำคำรต่ำงประเทศเป็นไปตำม 

❑ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี หรือ  
❑ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards  

                               (FAS) หรือ 
❑ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
❑ มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืน  ระบ ุ        

 (ค) แสดงควำมเห็นวำ่  ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูข้ออนุญำต กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 

1.2  ไม่อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำส่งงบกำรเงินหรือรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 ต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56  

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

       1.3 ไม่อยูร่ะหวำ่งปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงินหรือรำยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำและจดัส่งตำมมำตรำ 56 หรือ 
มำตรำ 57 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรือ 57 ตำมท่ีส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แจง้ใหด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข 

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.4  ไม่อยูร่ะหวำ่งกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตำมมำตรำ 58 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 58  

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

1.5   กรรมกำรและผูบ้ริหำร 1 

 1.5.1  รำยช่ือและต ำแหน่ง 

 1.             

 2.             

 

 
1
 ในกรณีผูข้ออนุญำตเป็นธนำคำรต่ำงประเทศ ให้หมำยถึง กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในสำขำในประเทศไทย  
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1.5.2 มีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์     

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่มี 

1.6 ผูมี้อ ำนำจควบคุม 

 1.6.1 รำยช่ือและต ำแหน่ง 

  1.           
  2.            

1.6.2. มีผูมี้อ ำนำจควบคุมท่ีมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่มี 

1.7 เคยเสนอขำยหลกัทรัพย ์โดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขภำยหลงักำรอนุญำตอยำ่งมีนยัส ำคญั   

❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่เคย 

 

2. ขอ้มูลเพิ่มเติมส ำหรับผูข้ออนุญำตท่ีประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ในระหวำ่งระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุญำต 

2.1 ผูข้ออนุญำตตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

❑ ไดรั้บอนุญำตหรือไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำม
พระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรำยละเอียด)    

❑ มีกระแสรำยรับหรือรำยจ่ำยเกิดจำกธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอำ้งอิงของหุน้กูอ้นุพนัธ์  

(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

❑ มีธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำคำสินคำ้หรือดชันีรำคำสินคำ้ซ่ึงจะเป็นปัจจยัอำ้งอิงของหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 

 (โปรดแสดงรำยละเอียด)        

❑ ตกลงจะมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (derivatives position) กบัผูไ้ดรั้บอนุญำตหรือผูท่ี้ไดรั้บ 

กำรขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
โดยไดแ้นบหนงัสือแสดงขอ้ผูกพนัท่ีจะด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อส ำนกังำนมำดว้ยแลว้ 
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 2.2 ผูข้ออนุญำตมีแผนจะออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอำ้งอิงเป็นรำคำทองค ำ ดชันีรำคำทองค ำ และ/หรือ  
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ในระหวำ่งระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุญำต หรือไม่ 

❑   มี โดยผูข้ออนุญำตเป็นธนำคำรพำณิชยท่ี์ไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ใหท้ ำธุรกรรม
เก่ียวกบัอนุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอำ้งอิงเป็นรำคำหรือดชันีรำคำทองค ำ หรืออตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
แลว้แต่กรณี (โปรดระบุปัจจยัอำ้งอิงท่ีไดรั้บอนุญำตและแนบเอกสำรประกอบ)    

❑ ไม่มี 
2.3 ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอำจมีกำรช ำระหน้ีทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น 

 ผูไ้ดรั้บอนุญำตเป็นบุคคลภำยในของบริษทัท่ีออกหุ้นอำ้งอิงหรือไม่ (นิยำม “บุคคลภำยในของบริษทัท่ีออก
หุน้อำ้งอิง” ตำมประกำศท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง  กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำย 

 ตรำสำรหน้ีทุกประเภท) 

❑   เป็น 
ใหร้ะบุควำมสัมพนัธ์ดำ้นกำรถือหุน้หรือกำรจดักำรร่วมกนั ระหวำ่งผูข้ออนุญำตกบับริษทัท่ีออกหุ้น
อำ้งอิง โดยใหแ้สดงรำยช่ือ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์   ทั้งน้ี ควำมสัมพนัธ์โดยกำรถือหุน้ใหน้บัรวม 
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

❑   ไม่เป็น  
 

3. ขอ้มูลเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัว๋เงินระยะสั้น และ/หรือ หุน้กูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ในระหวำ่งระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุญำต 
❑ ประสงคจ์ะจ ากดัมูลค่าการเสนอขาย  ใหร้ะบุมูลค่าตามค าขออนุญาต (มูลค่าท่ีจะไดรั้บอนุญาตตอ้ง        

เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สย. 20/2550  
เร่ือง การก าหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ลงวนัท่ี   

     14  สิงหาคม พ.ศ. 2550)          
 ❑  ไม่ประสงคจ์ะจ ากดัมูลค่าการเสนอขาย 
 

4.  เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 
 ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่มำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
❑ ส ำเนำมติคณะกรรมกำร / ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีอนุมติัใหอ้อกตรำสำรหน้ีท่ีจะเสนอขำย (ถำ้มี) 
❑ ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือน 
      นบัถึงวนัท่ียื่นเอกสำรต่อส ำนกังำน 
❑ ส ำเนำสัญญำใหบุ้คคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือรับรองแสดงกำรรับทรำบภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทัตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์(กรณีผูข้ออนุญำตมิใช่บริษทั 
จดทะเบียน) 
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❑ หนงัสือแสดงกำรไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ใหท้ ำธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ท่ีมีปัจจยั 
        อำ้งอิงเป็นรำคำหรือดชันีรำคำทองค ำ หรืออตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือแสดงกำรไดรั้บอนุญำตหรือไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำย

ล่วงหนำ้ตำมพระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือแสดงขอ้ผกูพนัต่อส ำนกังำนวำ่จะมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (derivatives position) กบั 

       ผูไ้ดรั้บอนุญำตหรือผูท่ี้ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำม 
       พระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีอำจเกิดขึ้นจำก 
       กำรออกและเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ (ถำ้มี) 
❑ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)            



  

  

6 

ส่วนที่ 2   การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้อนุพนัธ์ในวงจ ากัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  

 
1. ผูข้ออนุญำตมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

❑ ไดรั้บอนุญำตหรือไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบญัญติั
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 (โปรดแสดงรำยละเอียด)      

❑  มีกระแสรำยรับหรือรำยจ่ำยเกิดจำกธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอำ้งอิงของหุน้กูอ้นุพนัธ์  
(โปรดแสดงรำยละเอียด)          

❑  มีธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำคำสินคำ้หรือดชันีรำคำสินคำ้ซ่ึงจะเป็นปัจจยัอำ้งอิงของหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 
  (โปรดแสดงรำยละเอียด)          

❑    ตกลงจะมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (derivatives position) กบัผูไ้ดรั้บอนุญำตหรือผูท่ี้ไดรั้บกำรขึ้น
ทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้        
พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรออกและเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ โดยได ้
แนบหนงัสือแสดงขอ้ผกูพนัท่ีจะด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อส ำนกังำนมำดว้ยแลว้ 

2. ผูข้ออนุญำตมีแผนจะออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอำ้งอิงเป็นรำคำทองค ำ ดชันีรำคำทองค ำ และ/หรือ  
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ในระหวำ่งระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุญำต หรือไม่ 

❑ มี โดยผูข้ออนุญำตเป็นธนำคำรพำณิชยท่ี์ไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ใหท้ ำธุรกรรมเก่ียวกบั
อนุพนัธ์ท่ีมีปัจจยัอำ้งอิงเป็นรำคำหรือดชันีรำคำทองค ำ หรืออตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี 
(โปรดระบุปัจจยัอำ้งอิงท่ีไดรั้บอนุญำตและแนบเอกสำรประกอบ)      

❑ ไม่มี  
3. ในกรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีอำจมีกำรช ำระหน้ีทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผูไ้ดรั้บ
 อนุญำตเป็นบุคคลภำยในของบริษทัท่ีออกหุน้อำ้งอิงหรือไม่ (นิยำม “บุคคลภำยในของบริษทัท่ีออกหุน้อำ้งอิง” 
 ตำมประกำศ ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง ก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

ทุกประเภท) 

❑   เป็น  
 ใหร้ะบุควำมสัมพนัธ์ดำ้นกำรถือหุ้นหรือกำรจดักำรร่วมกนั ระหวำ่งผูข้ออนุญำตกบับริษทัท่ีออกหุ้น 
 อำ้งอิง โดยใหแ้สดงรำยช่ือ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์   ทั้งน้ี ควำมสัมพนัธ์โดยกำรถือหุน้ใหน้บัรวม 
 จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

❑   ไม่เป็น  
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4. ขอ้มูลเพิ่มเติมส ำหรับกรณีเสนอขายเฉพาะตัว๋เงินระยะสั้น และ/หรือ หุน้กูร้ะยะสั้นท่ีไม่ใช่หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
 ในระหวำ่งระยะเวลำท่ีไดรั้บอนุญำต 

❑   ประสงคจ์ะจ ากดัมูลค่าการเสนอขาย  ระบุมูลค่าตามค าขออนุญาต (มูลค่าท่ีจะไดรั้บอนุญาตตอ้ง
เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สย. 20/2550  
เร่ือง  การก าหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น ลงวนัท่ี   
14  สิงหาคม พ.ศ. 2550)         

 ❑  ไม่ประสงคจ์ะจ ากดัมูลค่าการเสนอขาย 
 

5.   เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 
ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่มำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
❑ ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือน 

นบัถึงวนัท่ียืน่เอกสำรต่อส ำนกังำน 
❑ ส ำเนำสัญญำใหบุ้คคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือแสดงกำรไดรั้บอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ใหท้ ำธุรกรรมเก่ียวกบัอนุพนัธ์ท่ีมีปัจจยั 
  อำ้งอิงเป็นรำคำหรือดชันีรำคำทองค ำ หรืออตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือแสดงกำรไดรั้บอนุญำตหรือไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
  ตำมพระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 (ถำ้มี) 
❑ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)           
❑ ส ำเนำมติคณะกรรมกำร / ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีอนุมติัใหอ้อกตรำสำรหน้ีท่ีจะเสนอขำย (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือแสดงขอ้ผกูพนัต่อส ำนกังำนวำ่จะมีฐำนะสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (derivatives position) กบั 
  ผูไ้ดรั้บอนุญำตหรือผูท่ี้ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนใหป้ระกอบธุรกิจเป็นผูค้ำ้สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำตำม 
  พระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีอำจเกิดขึ้นจำก 
  กำรออกและเสนอขำยหุน้กูอ้นุพนัธ์ (ถำ้มี) 
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ส่วนท่ี 3  กำรรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 

“ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ฉบบัน้ี และเอกสำรหลกัฐำน
ทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ หรือขำดขอ้ควำมท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั” 

 
 ช่ือ  ต ำแหน่ง  ลำยมือช่ือ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

      
      
 ประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 

 
หมำยเหตุ     ใหก้รรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัท่ีจะเสนอขำยตรำสำรหน้ี ลงลำยมือช่ือพร้อม
ประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) เพื่อรับรองควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นแบบค ำขออนุญำตก่อนวนัท่ี
ส ำนกังำนมีหนงัสือแจง้ตอบรับแบบค ำขออนุญำต  
       (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงประกอบค าขออนุญาตดว้ย) 
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