




แบบ 35-FX-1  
แบบค าขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต 

 
เรียน  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ข้าพเจ้า              
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า             
ที่ตั้งส านักงานใหญ่             
โทรศัพท์       โทรสาร    Web address     
มีการประกอบธุรกิจหลักคือ           
ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกใหม่  

  ค าขออนุญาตน้ีพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมด ข้าพเจ้า ประสงค ์/ ไม่ประสงค์ ให้น าไป
เปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ 

  ข้าพเจ้าขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติในการเป็นผู้ออกหุ้นกู้  ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู ้ 

1.  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขออนุญาต 

1.1 เป็นกิจการประเภท 
 (1)    บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

(2)    สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  
 (3)  กิจการตามกฎหมายต่างประเทศ ดังน้ี  

   หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ 
   องค์การระหว่างประเทศ 
   นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

2.  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

2.1 ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ  
 บริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม 
 มาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 

 ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

 
 
 
 

       2.2 ไม่อยูร่ะหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ 
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มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

2.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58  
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

2.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ   
 เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
 ไม่เคย 

2.5 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้  
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

3.  คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

3.1    รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดการบัญชี 
ปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มี
ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปน้ี  

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นว่า  
งบการเงินไม่ถูกต้อง  

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 
ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัด 

ค) แสดงความเห็นว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
3.2.1   รายชื่อและต าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร 
 1.           

 2.           

3.2.2   มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์    
 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)      
 ไม่มี 

3.2.3   รายชื่อและต าแหน่งผู้มีอ านาจควบคุม 
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 1.              
 2.             

3.3.4   มีผู้มีอ านาจควบคุมท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
โดยอนุโลม 
 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)        
 ไม่มี 

4.  คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับผู้ขออนุญาตประเภทสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการตาม
กฎหมายต่างประเทศ 
4.1  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน1และงบการเงินรวมประจ างวดการบัญชี 

ปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มี
ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปน้ี  
ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็น

ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  
ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  

การบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส านักงานยอมรับ  ทั้งน้ี  
การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม 
 มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ  
 International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ  
 Financial Accounting Standards  (FAS) หรือ 
 United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
 มาตรฐานการบัญชีอื่น  ระบ ุ ....................................................................................... 

ค) แสดงความเห็นว่า  ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 
 เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดท างบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่  

4.2  ตัวแทนในประเทศไทย 
 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)  

ชื่อ.......................................................................................................................................................... 
ที่ตั้ง....................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์..................................................โทรสาร........................................... 

 ไม่มี 

                                                      
1
 เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวก าหนดให้ต้องมีการจัดท างบการเงิน 
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4.3 กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 
 (1)  ระบุประเทศของผู้ขออนุญาต       

(2)  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคี
ประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation 
and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)   
 ใช่  
 ไม่ใช่ 

 (3)  สามารถเสนอขายตราสารหน้ีได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น 
 ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

5.   เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 

 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
 ส าเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (ถ้ามี) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน  3 เดือน 

นับถึงวันที่ยื่นเอกสารต่อส านักงาน (ถ้ามี) 
 ส าเนาสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) 
 หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

 หลักฐานที่แสดงได้ว่า สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขอ
อนุญาตจัดตั้งขึ้น (ระบุประเภทเอกสาร)..........................................................................................  

 หลักฐานที่แสดงได้ว่า ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ (ระบุประเภทเอกสาร เช่น หนังสือยินยอมจาก ธปท.  เป็นต้น)................ .... 

 หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่า ถูกต้องตรงตามข้อมูลและ
เอกสารต้นฉบับ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น) 

 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ           
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ส่วนที่ 2  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ฉบับน้ี และเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง 
ไม่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ” 

 
 ชื่อ  ต าแหน่ง  ลายมอืชื่อ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

      
      
 ประทับตรากิจการ (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ     ให้กรรมการ/ผู้บริหารที่มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรากิจการ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบค าขออนุญาตก่อนวันที่
ส านักงานมีหนังสือแจ้งตอบรับแบบค าขออนุญาต  
       (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงประกอบค าขออนุญาตด้วย ) 
 

 



แบบ 35-FX-2 
 

แบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 
 
เรียน  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ข้าพเจ้า              
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า             
ที่ตั้งส านักงานใหญ่             
โทรศัพท์       โทรสาร    Web address      

  ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. ผู้ออกตราสาร 

       1.1  กิจการได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากส านักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีสามารถเสนอขายตราสารหน้ี 
สกุลเงินตราต่างประเทศ เม่ือวันที่    

 1.2 คุณลักษณะของผู้ขออนุญาต  
   กิจการรับรองว่า ยังคงด ารงคุณลักษณะของผู้ขออนุญาตได้ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (พร้อมน้ีได้แนบ check list การ
ด ารงคุณสมบัติตามเกณฑ์อนุญาตมาด้วยแล้ว) 

 1.3  ตัวแทนในประเทศไทย (โปรดระบุชื่อ)  

2.  ลักษณะการเสนอขาย        

  2.1 เสนอขายในกรณีทั่วไปในประเทศ  
    ทั้งจ านวน    บางส่วน 

  2.2 เสนอขายในวงจ ากัดในประเทศ 
  ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ 
    ทั้งจ านวน   บางส่วน 
   ขอรับการผ่อนผันจากส านักงาน  (ระบุเลขที่หนังสือผ่อนผัน)   

3.  ลักษณะหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย 

     สามัญ 
    มีหลักประกัน (โปรดระบุประเภทและมูลค่าของหลักประกัน) 
    ด้อยสิทธิ  โดยก าหนดเง่ือนไขการด้อยสิทธิในกรณีดังต่อไปน้ี 

   เม่ือผู้ออกหุ้นกู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย  
   มีการช าระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการ 
    กรณีอื่น (โปรดระบ)ุ 
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    ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ (perpetual bond)  
    ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (โปรดระบุชื่อ)    
    ที่ปรึกษาทางการเงิน (โปรดระบุชื่อ)   
    ผู้จัดจ าหน่าย (โปรดระบุชื่อ)   

4.   รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

 4.1 ชื่อเฉพาะ   
 4.2 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายแบบ(กรณีทั่วไป)  
 4.3 จ านวน    
 4.4  มูลค่าที่ตราไว ้  
 4.5  ราคาเสนอขาย                      (ระบุราคาสูงสุดที่คาดว่าจะเสนอขาย)  
 4.6  มูลค่าเสนอขายทั้งหมด   
 4.7  อัตราดอกเบี้ย   
 4.8  อายุ    
 4.9  วันที่ออก    
 4.10  วันที่ครบก าหนดไถ่ถอน   
 4.11  เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนก าหนด (put /call)          (ถ้ามี ให้ระบุเง่ือนไขให้ชัดเจน)   
 4.12  สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)    
 4.13  ระยะเวลาการเสนอขาย   
 4.14  ระยะเวลาการช าระหน้ี                     (ระบุงวดการจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ย)               
       4.15  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ   

 ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย                ของผู้ขออนุญาต                 ของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้  
                จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท   เม่ือวันที่                                
 4.16  สาระส าคัญอื่น (ถ้ามี โปรดระบุ)   

5. เอกสารหลักฐานประกอบแบบ 

 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีมาด้วยแล้ว  

5.1  เอกสารส าหรับการเสนอขายในกรณีทั่วไป 
    5.1.1  เอกสารทั่วไป 

 ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ 
 ร่างข้อก าหนดสิทธิ 
 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  1   

                                                      
1
  การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในกรณีทั่วไป ไม่บังคับให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีมีประกัน) จึงไม่ต้อง 

   ยื่นเอกสารเกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
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 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมค ารับรองการไม่มี  
 ความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   
 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งต้ังเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลท่ีจะขอความเห็นชอบให้

เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 Checklist การด ารงเง่ือนไขอนุญาต 
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบ)ุ         

 5.2  เอกสารส าหรับการเสนอขายในวงจ ากัด 
5.2.1  เอกสารทั่วไป 
  หนังสือขอจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ 
  ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหุ้นกู้  
  เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันต่อส านักงานในการเสนอขายในวงจ ากัด 
  ร่างข้อก าหนดสิทธิ 
 Checklist การด ารงเงื่อนไขอนุญาต  

5.2.2  เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้มีประกันหรือที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมค ารับรองการ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

 หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งต้ังเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลท่ีจะขอความเห็นชอบ 
ให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

  5.2.3  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)   

 5.3 กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่น แปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น 
 ผู้แปล (ระบุชื่อ............................................) ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร 

ที่แปลว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ 
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6.  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศฉบับน้ี และเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
หรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ข้าพเจ้าได้มอบหมาย
ให้             เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารเหล่าน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่อของ      ก ากับไว้  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลไว้แล้ว 

 
 ชื่อ  ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
      
      
 ประทับตรากิจการ (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ   ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกิจการที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
 กิจการ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในแบบแสดงลักษณะของ  
 หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 

(ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงประกอบค าขออนุญาตด้วย ) 



Check list การด ารงเง่ือนไขอนุญาตกรณีการเสนอขายในกรณีทั่วไป 

1.  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต 

1.1 ไม่อยู่ระหว่างค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ  
 บริษัทหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม 
 มาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 

 ใช่  
 ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

       1.2 ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดท าและจัดส่งตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 ตามท่ีส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.3 ไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58  
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.4 เคยเสนอขายหลักทรัพย์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ   
 เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
 ไม่เคย 

1.5 ได้รับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ 
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

 
2.  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประเภทบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.1    รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน และงบการเงินรวมประจ างวดการบัญชี 
ปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มี
ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปน้ี  

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็น
ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  

ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 
ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนจ ากัด 

ค) แสดงความเห็นว่าถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 
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2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 

2.2.1   รายชื่อและต าแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร 

 1.           

 2.           

2.2.2   มีกรรมการหรือผู้บริหารที่ถูกปฏิเสธการแสดงรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อ
บุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์     
 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)      
 ไม่มี 

2.2.3   รายชื่อและต าแหน่งผู้มีอ านาจควบคุม 

 1.              

 2.             

2.2.4   มีผู้มีอ านาจควบคุมท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
โดยอนุโลม 
 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)        
 ไม่มี 
 

3.  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประเภทสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

3.1  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงิน2และ งบการเงินรวมประจ างวดการบัญชี 
ปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอไม่มี
ความหมาย ในลักษณะดังต่อไปน้ี  
ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดท างบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็น

ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง  
ข) แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส าคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบัญชีอื่นที่ส านักงานยอมรับ  ทั้งน้ี  
การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเป็นไปตาม 
 มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือ  
 International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ  

                                                      
2
 เฉพาะกิจการต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศดังกล่าวก าหนดให้ต้องมีการจัดท างบการเงิน 
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 Financial Accounting Standards  (FAS) หรือ 
 United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
 มาตรฐานการบัญชีอื่น  ระบ ุ ..................................................................................... 

ค) แสดงความเห็นว่า  ถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้ขออนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร 
  เป็นกิจการต่างประเทศที่ไม่ต้องมีการจัดท างบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศที่กิจการจัดตั้งอยู่  

3.2  ตัวแทนในประเทศไทย 
 มี (โปรดระบุชื่อและแสดงรายละเอียด)  

ชื่อ.......................................................................................................................................................... 
ที่ตั้ง....................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์..................................................โทรสาร........................................... 

 ไม่มี 

3.3 กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 
 (1)  ระบุประเทศของผู้ขออนุญาต       

(2)  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคี
ประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation 
and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)   
 ใช่  
 ไม่ใช่ 

 (3)  สามารถเสนอขายตราสารหน้ีได้ โดยชอบตามกฎหมาย 
 ใช่  
 ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

 
 



  

  

4 
Check list การด ารงเง่ือนไขอนุญาตกรณีการเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

1.  การจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้  
- บริษัทได้จดข้อจ ากัดการโอนกับส านักงานก่อนการเสนอขายแล้ว  
ตามหนังสือท่ี............................ลงวันที่………. 
- ระบขุ้อจ ากัดการโอนในเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี) 

 

- มีร่างข้อก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ กรณีหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ยื่นไว้พร้อมการจดข้อจ ากัดการโอน) 

 

2.  กรณีประเภทของผู้ขออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 
- เปน็สมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็น 
พหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning 
Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)  หรือมีบันทึก 
ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับส านักงานในระดับไม่น้อยกว่าความช่วยเหลือท่ีก าหนด
ตาม MMOU ดังกล่าว  และหน่วยงานก ากับดูแลดังกล่าวมีอ านาจตามกฎหมายที่จะสามารถ  
ให้ความช่วยเหลือแก่ส านักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจน้ัน  
- สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น 

 

3.  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้นกู้ได้ เว้นแต่บริษัทมหาชนจ ากัด ต้อง
ได้รับมติให้ออกหุ้นกู้ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  

 

4.  แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและติดต่อบุคคลต่าง ๆ  

5.  ไดร้ับอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
      ได ้

 

6.  จัดให้มีผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีไม่เข้าลักษณะของผู้ลงทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ 

 

7.  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
    7.1 ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ 
     7.2 ความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ หรือ 
     7.3 ความน่าเชื่อถือของผู้ได้รับอนุญาต 

 

8.  ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย   
9.  จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันหรือเป็นหุ้นกู้ที่จัดให้มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
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Checklist 
ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

10.  เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละครั้งแสดงว่า 
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนน้ันจะขัดกับ
ข้อจ ากัดการโอน 

 

11. มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
      11.1 มีค าเรียกชื่อเป็นการเฉพาะ 
      11.2 มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างแน่นอนหรือผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงิน หรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน 
      11.3 มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ 

 

12. ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ต้องมีรายการตามมาตรา 42(1) ถึง (9) ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
ทั้งน้ี บริษัทรับทราบว่า หากมีการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตาม
ประกาศว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย โดยจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส านักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมน้ัน 

 

13. กรณีหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ต้องก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่ด้วยกว่าเจ้าหน้ีสามัญในเรื่องการ 
ช าระหน้ีตามท่ีก าหนด และระบุเงื่อนไขด้อยสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกอบ  
การเสนอขาย หรือในข้อก าหนดสิทธิ (ถ้ามี) 

 

14. ในกรณีหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) 
ต้องมีการระบุให้ชัดเจนถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในลักษณะใดลักษณะหน่ึงต่อไปน้ี 
        14.1 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
        14.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

15.  กรณีเสนอขายที่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานกิจการไม่ได้โฆษณาการเสนอขาย  และในการ
แจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถ้ามี) ได้แจกจ่ายให้กับบุคคลท่ีเข้าข่ายการเสนอขายใน
วงจ ากัดเท่าน้ัน  

 

 
 




