แบบ 35-FE-2
คำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ ของบริษัทต่ ำงประเทศ
ที่มีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
วันที่
เรี ยน เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าบริ ษทั
(ระบุชื่อบริ ษทั ต่างประเทศ)
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Web address
มีการประกอบธุรกิจหลักคือ
ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขาย
ระบุประเภทหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ โดยมี
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
คาขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค์ / ไม่ประสงค์
ให้นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลใด ๆ
ทั้งนี้ ข้ ำพเจ้ ำขอแสดงรำยละเอียดและคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ กำรอนุญำตให้ เสนอขำย
หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ ดังนี้ โดยได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำพร้ อมนี้
1. คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
1.1 คุณสมบัติพ้นื ฐาน
(1) บริ ษทั ได้มีหุ้นจดทะเบียนซื้อขายอยูแ่ ล้วในส่วนที่เป็ นกระดานหลัก (main board) ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลัก (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลักและประเทศที่จดั ตั้ง)
(2) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทาหน้าที่ประสานงานและติดต่อ
กับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คาสั่ง หมายเรี ยก หรื อเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้
(โปรดระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์)
1.2 ประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมาย/กฎเกณฑ์
(1) ไม่เคยฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน
สาระสาคัญ
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
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(2) ไม่ได้เพิกเฉย ละเลย หรื อจงใจไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางของ
สานักงานที่ได้เผยแพร่ ให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
❑ ใช่
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)
1.3 คารับรองการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ต่างประเทศในเรื่ องการเสนอขายหลักทรัพย์
สาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในทุกลักษณะ ให้ระบุคารับรองในแต่ละกรณี ดงั นี้
(1) กรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์หลักในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้น กระทาได้
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศ
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1)
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในขณะที่ยนื่ ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์น้ ี หน่วยงานกากับดูแล
หลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลักได้ให้ความเห็นชอบในการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อในประเทศ
อื่นใด
1.4 คารับรองสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์เฉพาะในแต่ละกรณี ดงั นี้
(1) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ต่อประชาชนทัว่ ไป (public offering)
ให้ระบุคารับรองดังนี้
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลักษณะตราสารและรายละเอียดของข้อกาหนดสิ ทธิ (ถ้ามี) เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ต่อประชาชนทัว่ ไป
(public offering) ที่ใช้บงั คับในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลักแล้ว
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยพร้อมกับการเสนอขายในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลัก และกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ในต่างประเทศดังกล่าวไม่มีขอ้ กาหนดให้ตอ้ ง
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ขออนุญาตนี้ ให้ระบุคารับรอง
ดังนี้
❑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลัก
ไม่มีขอ้ กาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนก่อนเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่
ขออนุญาตนี้
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2. รายละเอียดของหลักทรัพย์
2.1 กรณีเสนอขำยหุ้น
2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
❑ หุน้ สามัญ
❑ หุน้ บุริมสิ ทธิ
2.1.1 จานวนหุ้นที่เสนอขาย
2.1.2 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
2.1.3 ราคาเสนอขายต่อหน่วย
2.1.4 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.2 กรณีเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
2.2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ
❑ หุน้ สามัญ
❑ หุน้ บุริมสิ ทธิ
2.2.2 สิ ทธิในการซื้อหุน้ ต่อหน่วย
หุน้ /หน่วย
2.2.3 จานวนที่เสนอขาย
2.2.4 มูลค่าที่ตราไว้
2.2.5 ราคาเสนอขายต่อหน่วย
2.2.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.2.7 อายุ
2.2.8 วันที่ออก
2.2.9 วันที่ครบกาหนด
2.2.10 อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.2.11 ราคาใช้สิทธิหน่วยละ
2.2.12 จานวนหุ ้นที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.2.13 ระยะเวลาใช้สิทธิซ้ือหุน้
2.2.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (ถ้ามี)
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 99/2552 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั
ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคาขออนุญาตเสนอขายฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ และไม่ขาดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ............................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................. กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ขา้ พเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ*
1. __________________ __________________ ________________________
2. __________________ __________________ _____________________
ผูร้ ับมอบอานาจ

__________________ __________________ ___________________

____________________________________
*

ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

