
 

แบบ 35-2-1 (securitization) 
 

แบบค ำขออนุมติัโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยแ์ละแบบค ำขออนุญำต 
เสนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตำมโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์* 

เรียน   เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 

 ขำ้พเจำ้       [ระบุช่ือผูจ้  ำหน่ำยสินทรัพย]์       
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่           
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่            
โทรศพัท ์   โทรสำร        Web address    
มีกำรประกอบธุรกิจหลกัคือ           
ประสงคจ์ะยืน่ขออนุมติัโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
และขำ้พเจำ้บริษทั                                   [ระบุช่ือบริษทัท่ีจะเป็นนิติบุคคลเฉพำะกิจ]     
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่            
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่           
โทรศพัท ์    โทรสำร     Web address     
ประสงคจ์ะยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตำมโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 
โดยมี      เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินในกำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ี (ถำ้มี) 

 ค ำขออนุญำตน้ีพร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ขำ้พเจำ้    ประสงค/์ไม่ประสงค ์  ใหน้ ำไปเปิดเผย 
ต่อบุคคลใด ๆ 

 ขำ้พเจำ้ขอแสดงรำยละเอียดของโครงกำรท่ีเสนอขออนุมติัและหุน้กูท่ี้ขออนุญำตเสนอขำยตำมโครงกำร ดงัน้ี 

1.  ประเภทกำรขออนุมติัโครงกำร 
❑ ขออนุมติัภำยใตพ้ระรำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540 

ประกอบพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
❑  นิติบุคคลเฉพำะกิจไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

    - ระบุอตัรำส่วนกำรจดัสรรกระแสรำยรับของนิติบุคคลเฉพำะกิจเทียบกบัรำยไดเ้ฉล่ียตลอดอำยุ 
       โครงกำร  (................................ %) 
    - ระบุอตัรำส่วนกำรจดัสรรกระแสรำยรับของนิติบุคคลเฉพำะกิจเทียบกบัรำยไดใ้นแต่ละปีบญัชี 
                          (................................ %) 
   ❑  นิติบุคคลเฉพำะกิจไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
❑ ขออนุมติัภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 
* แบบค ำขอน้ีสำมำรถ download ไดจ้ำก http://www.sec.or.th 
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2.  รำยละเอียดโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
2.1 ช่ือผูจ้  ำหน่ำยสินทรัพย ์(ผูข้ออนุมติัโครงกำร)         
2.2 ช่ือบริษทัท่ีจะเป็นนิติบุคคลเฉพำะกิจ (ผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่)     
2.3 สินทรัพยท่ี์น ำมำแปลงเป็นหลกัทรัพย ์ [ใหร้ะบุรำยละเอียดอยำ่งนอ้ยเก่ียวกบั ประเภทสินทรัพย ์   

  มูลค่ำทำงบญัชี มูลค่ำขำยใหบ้ริษทัท่ีจะเป็นนิติบุคคลเฉพำะกิจ มูลค่ำและประเภทหลกัประกนักำร  
  ช ำระหน้ีในสินทรัพย ์(ถำ้มี) จ ำนวนสินทรัพยข์ั้นต ่ำท่ีโอน  ขอ้มูลทำงสถิติของสินทรัพยท่ี์มีผลกระทบ 
  ต่อกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์เช่น อำยสุัญญำโดยเฉล่ีย ช่วงเวลำท่ีครบก ำหนดสัญญำโดยเฉล่ีย  
  อตัรำดอกเบ้ียโดยเฉล่ีย อตัรำกำรผิดนดัช ำระหน้ี อตัรำกำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนด  อตัรำกำรฟ้องร้อง 
  ใหช้ ำระหน้ี เป็นตน้]          

2.4 แผนกำรโอนสินทรัพยแ์ละออกหุน้กู ้  (กรณีโครงกำรก ำหนดใหท้ยอยโอนสินทรัพยแ์ก่บุคคลท่ีจะเป็น 
  นิติบุคคลเฉพำะกิจ หรือให้ทยอยออกหุ้นกู)้         

2.5 ขั้นตอนและกระบวนกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์      
2.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล           
2.7 ผูบ้ริหำรโครงกำร          [ใหร้ะบุอยำ่งนอ้ย โครงสร้ำงผูถื้อหุน้ ช่ือท่ีอยู่ ประวติัผูบ้ริหำร และ   

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย]์     
2.8 ผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บหน้ีและผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บหน้ีส ำรอง (ถำ้มี)  [ใหร้ะบุอยำ่งนอ้ย ช่ือท่ีอยู ่  

แนวทำงหรือวิธีกำรแยกระบบบญัชีเรียกเก็บหน้ีออกจำกส่วนงำนอ่ืน วิธีกำรและระยะเวลำกำรโอนเงิน 
ท่ีเรียกเก็บไดเ้ขำ้บญัชีของนิติบุคคลเฉพำะกิจ]        

2.9 รูปแบบหรือวิธีกำรท่ีเป็นประกนัวำ่ผูล้งทุนในหุน้กูข้องนิติบุคคลเฉพำะกิจจะไดรั้บช ำระหน้ีคืน  
(credit enhancement) (ถำ้มี)          

2.10 เง่ือนไขกำรโอนคืนสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์ทั้งหมดให้กบัผูจ้  ำหน่ำยสินทรัพยใ์นระหวำ่งโครงกำร   
หรือเม่ือส้ินสุดโครงกำร    [ใหร้ะบุรำยละเอียดและช่วงเวลำกำรโอน (ถำ้มี)]    

2.11 กำรท ำสัญญำกบับุคคลต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำร [สรุปสำระส ำคญัของสัญญำ]
            

2.12 กำรก่อหน้ีสินหรือภำระผกูพนัอ่ืนตำมโครงกำรนอกเหนือจำกกำรออกหุ้นกู ้    
2.13 แนวทำงและวิธีกำรลงทุนหรือหำผลประโยชน์จำกกระแสรำยรับท่ีเกิดจำกสิทธิเรียกร้อง    
2.14 กำรส้ินสุดกำรเป็นนิติบุคคลเฉพำะกิจ         

 

3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้ออนุมติัโครงกำร 
3.1 สถำนะของบริษทั 
      ❑   สถำบนักำรเงิน      
      ❑   บริษทัหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์                                 
      ❑   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น        

             ❑   บริษทัจ ำกดั หรือ บริษทัมหำชนจ ำกดั  
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3.2 กรรมกำรและผูบ้ริหำร 1 
 3.2.1  รำยช่ือและต ำแหน่ง 

  1.             
  2.             

3.2.2 มีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์กำรแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรำยช่ือ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่มี 

3.3 ผูมี้อ ำนำจควบคุม 
 3.3.1 รำยช่ือและต ำแหน่ง 
   1.            
   2.            

3.3.2. มีผูมี้อ ำนำจควบคุมท่ีมีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศท่ีเก่ียวกบักำรก ำหนดลกัษณะขำด
ควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)        

❑ ไม่มี 

 
4. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้ (เฉพำะกำรเสนอขำยในกรณีทัว่ไป)  

 4.1   เป็นนิติบุคคลประเภท 

❑  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย โดยรำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงิน                         
และงบกำรเงินรวม ประจ ำงวดกำรบญัชีปีล่ำสุด และงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยื่นค ำขอ 
ไม่มีควำมหมำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
(ก)   ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูข้ออนุญำตและงบกำรเงินรวมหรือแสดง  

  ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง  
(ข)   แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน  

  บญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหำชนจ ำกดั 
(ค)   แสดงควำมเห็นวำ่ ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูข้ออนุญำต กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
 
 
 

 
1
 ในกรณีผูข้ออนุญำตเป็นธนำคำรต่ำงประเทศ ให้หมำยถึง กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในสำขำในประเทศไทย  
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4.2   ไม่อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำส่งงบกำรเงินหรือรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ                    
บริษทัต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56  
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

     4.3 ไม่อยูร่ะหวำ่งปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงินหรือรำยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำและจดัส่งตำมมำตรำ 56 หรือ 
มำตรำ 57 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรือ 57 ตำมท่ีส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แจง้ใหด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

4.4  ไม่อยูร่ะหวำ่งกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตำมมำตรำ 58 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 58  
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

4.5  กรรมกำรและผูบ้ริหำร  

 4.5.1  รำยช่ือและต ำแหน่ง 

 1.             

 2.             

4.5.2 มีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์กำรแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรำยช่ือ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)       
❑ ไม่มี 

4.6 ผูมี้อ ำนำจควบคุม 

 4.6.1 รำยช่ือและต ำแหน่ง 

  1.            
  2.            

4.6.2  มีผูมี้อ ำนำจควบคุมท่ีมีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศท่ีเก่ียวกบักำรก ำหนดลกัษณะขำดควำม
น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่มี 
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4.7 เคยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์  

❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่เคย 

4.8 เคยเสนอขำยหลกัทรัพยโ์ดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขภำยหลงักำรไดรั้บอนุญำตอยำ่งมีนยัส ำคญั 

❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่เคย 

4.9 เคยเสนอขำยหุน้กูไ้ม่วำ่ประเภทใดๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัลกัษณะกำรเสนอขำย 
ท่ีจ ำกดัเฉพำะผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ ภำยในระยะเวลำสองปีก่อนวนัยืน่ค ำขออนุญำต เวน้แต่
ไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 

❑  เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)        

❑ ไม่เคย 
 

5.  รำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกูท่ี้จะเสนอขำย    
5.1 ลกัษณะกำรเสนอขำย        
❑ เสนอขำยในกรณีทัว่ไป (หมวด 1 ประกอบหมวด 2) 

❑  ต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
❑ เสนอขำยในวงจ ำกดั (หมวด 1 ประกอบหมวด 3) 

❑ ต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 รำย ในรอบระยะเวลำ 4 เดือนใด ๆ  
❑ ต่อผูล้งทุนสถำบนัต่ำงประเทศทั้งจ ำนวน (เสนอขำยในประเทศ) 
❑ ต่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ 
❑ ต่อเจำ้หน้ีเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี                    
❑ ขอรับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน เน่ืองจำก       
❑ เสนอขำยต่อผูล้งทุนในต่ำงประเทศ (หมวด 1 ประกอบหมวด 4) 

5.2  แผนกำรเสนอขำยหุน้กูต้ลอดระยะเวลำโครงกำร  
❑   มูลค่ำรวมหุน้กูท่ี้จะเสนอขำยทั้งโครงกำร (โปรดแสดงรำยละเอียด)      
❑   ลกัษณะกำรเสนอขำย      

❑ เสนอขำยหลำยรุ่นพร้อมกนั 
❑ ทยอยเสนอขำยเพื่อกำรช ำระคนืหน้ีตำมหุน้กูชุ้ดเดิมทั้งจ ำนวน (revolving)  
❑ กรณีผอ่นผนัใหท้ยอยเสนอขำยหลำยรุ่น โดยมิไดเ้ป็น  revolving  
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 5.3  ลกัษณะของหุน้กูท่ี้จะเสนอขำย 
 ❑   สำมญั 

  ❑   มีหลกัประกนั (โปรดระบปุระเภทและมูลค่ำของหลกัประกนั)      
  ❑   ดอ้ยสิทธิ  โดยก ำหนดเง่ือนไขกำรดอ้ยสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ี 

❑ เม่ือผูอ้อกหุ้นกูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศำลพิพำกษำใหล้ม้ละลำย 
❑ เม่ือมีกำรช ำระบญัชีเพื่อกำรเลิกบริษทั  
❑ กรณีอ่ืน (โปรดระบุ)          

         ❑   มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(โปรดระบุช่ือ)         
         ❑   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)           
 
       5.4  สำระส ำคญัของหุน้กู ้

5.4.1  ช่ือเฉพำะ             
5.4.2  จ ำนวน             
5.4.3  มูลค่ำท่ีตรำไว ้           
5.4.4  รำคำเสนอขำย   [ระบุรำคำสูงสุดท่ีคำดวำ่จะเสนอขำย]     
5.4.5  มูลค่ำเสนอขำยทั้งหมด           
5.4.6  อตัรำดอกเบ้ีย            
5.4.7  อำย ุ            
5.4.8  วนัท่ีออก             
5.4.9  วนัท่ีครบก ำหนดไถ่ถอน           
5.4.10 เง่ือนไขกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด (put /call)    [ถำ้มี ใหร้ะบุเง่ือนไขใหช้ดัเจน]   
5.4.11 สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน (ถำ้มี)          
5.4.12 กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (ถำ้มี)         
5.4.13 ระยะเวลำกำรเสนอขำย           
5.4.14 ระยะเวลำกำรช ำระหน้ี        [ระบุงวดกำรจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย]    
5.4.15 สำระส ำคญัอ่ืน (ถำ้มี)                                                               

ทั้งนี ้ ในกรณีที่ได้ย่ืนแบบ 35-2-2 มาพร้อมกับแบบ 35-2-1 (securitization) นี ้ให้ถือว่าข้อมูลในแบบ 35-2-2 
ดังกล่าวเป็นสาระส าคัญของหุ้นกู้ตามข้อ 5.4 ข้างต้นแล้ว (ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลใน 5.4 ก็ได้) 

หมำยเหตุ    

*  หำกเป็นกรณีเสนอขำยในต่ำงประเทศ  ขอ้ 5.4.3 ถึง 5.4.5 ใหร้ะบุมูลค่ำตำมสกุลเงินของประเทศ 
   ท่ีเสนอขำย และระบุมูลค่ำเสนอขำยทั้งหมดเทียบเป็นสกุลเงินบำทดว้ย นอกจำกน้ี ใหร้ะบุเพิ่มเติมถึง  
        -   ประเทศท่ีเสนอขำย  และตลำดรองท่ีคำดวำ่จะน ำหุน้กูไ้ปจดทะเบียนเพื่อท ำกำรซ้ือขำย  
        -   เป้ำหมำยของผูท่ี้จะซ้ือหุน้กูท่ี้จะเสนอขำย  



   7 

 
6.  เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 

ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุมติัโครงกำรและค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ 
มำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
❑  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือน 

นบัถึงวนัท่ียืน่เอกสำรต่อส ำนกังำน ของผูข้ออนุมติัโครงกำรและผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กู้ 
❑  ส ำเนำสัญญำใหบุ้คคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ส ำหรับผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กู)้  
❑  หนงัสือขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้(ถำ้มี) 
❑  เอกสำรแสดงขอ้มูลประกอบกำรขอผอ่นผนัใหเ้สนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตำมขอ้ 26(4) แห่งประกำศ 

 ท่ี ทจ. 13/2552 (โปรดระบุรำยละเอียด)                                                                 
❑  เอกสำรประกอบกำรเสนอขำย (เฉพำะหุน้กูท่ี้เสนอขำยต่อผูล้งทุนในต่ำงประเทศ) 
❑  ร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิ 
❑   ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
❑   หนงัสือขอควำมเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้พร้อมค ำรับรองกำรไม่มีควำมสัมพนัธ์ 

กบัผูอ้อกหุ้นกูต้ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และกำรกระท ำตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

❑  หนงัสือแสดงกำรยอมรับกำรแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคลท่ีจะขอควำมเห็นชอบเป็น 
 ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
❑   ส ำเนำมติคณะกรรมกำรและ/หรือส ำเนำมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้กู้ 
❑   ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผูบ้ริหำรโครงกำร 
❑   ร่ำงสัญญำแต่งตั้งผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บหน้ี / ผูใ้หบ้ริกำรเรียกเก็บหน้ีส ำรอง (ถำ้มี) 
❑   ร่ำงสัญญำกำรโอนสิทธิเรียกร้อง 
❑   งบกำรเงินของผูข้ออนุมติัโครงกำรและผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้ 
❑   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)                                                                                      
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7. กำรรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 

       “ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค ำขออนุมติัโครงกำรแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยแ์ละแบบค ำขออนุญำต
เสนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตำมโครงกำร และเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำน
ดงักล่ำวมีควำมถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็หรือขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั”  

                                                                                          ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
                                                                 ลงช่ือ* ………………......………………..  ผูข้ออนุมติัโครงกำร 
                                                                             (……………………………………) 
 
                                                                  ลงช่ือ *   …….…………….……………..  ผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้
                                                                             (……………………………………) 
 

 
หมำยเหตุ     ใหก้รรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนัผูข้ออนุมติัโครงกำร และผูข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้ 
ลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) เพื่อรับรองควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นแบบค ำขอ
อนุมติัโครงกำรและแบบค ำขออนุญำตก่อนวนัท่ีส ำนกังำนมีหนงัสือแจง้ตอบรับแบบค ำขอดงักล่ำว   
       (ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ ใหแ้นบหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบัจริงประกอบค ำขอดว้ย)  


