
 

 

แบบ 35-FX-1  
แบบค ำขอพิจำรณำลกัษณะของผูข้ออนุญำต 

 
เรียน  เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ 

 ขำ้พเจำ้              
มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่             
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่             
โทรศพัท ์      โทรสำร    Web address     
มีกำรประกอบธุรกิจหลกัคือ           
ประสงคจ์ะขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีออกใหม่  

  ค ำขออนุญำตน้ีพร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ขำ้พเจำ้ ประสงค ์/ ไม่ประสงค ์ใหน้ ำไปเปิดเผย
ต่อบุคคลใด ๆ 

  ขำ้พเจำ้ขอแสดงรำยละเอียดและคุณสมบติัในกำรเป็นผูอ้อกหุ้นกู ้ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  การขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้  

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูข้ออนุญำต 

1.1 เป็นกิจกำรประเภท 
 (1)  ❑  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 

(2)  ❑  สำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ  
 (3)  กิจกำรตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ดงัน้ี  

 ❑  หน่วยงำนหรือองคก์ำรของรัฐบำลต่ำงประเทศ 
 ❑  องคก์ำรระหวำ่งประเทศ 
 ❑  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

2.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้ออนุญำต 

2.1 ไม่อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำส่งงบกำรเงินหรือรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของ 
 บริษทัหรือรำยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำและจดัส่งต่อส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำม 
 มำตรำ 56 หรือมำตรำ 57 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรือมำตรำ 57 

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         
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       2.2 ไม่อยูร่ะหวำ่งปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงินหรือรำยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำและจดัส่งตำมมำตรำ 56 หรือ 
มำตรำ 57 หรือมำตรำ 199 ประกอบมำตรำ 56 หรือมำตรำ 57 ตำมท่ีส ำนกังำนหรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยแจง้ใหด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

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

2.4 เคยเสนอขำยหลกัทรัพย ์โดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขภำยหลงักำรอนุญำตอยำ่งมีนยัส ำคญั   
❑ เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่เคย 

2.5  เคยเสนอขำยหุน้กูไ้ม่วำ่ประเภทใดๆ ตัว๋เงิน หรือศุกูก โดยฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัลกัษณะกำรเสนอขำย 
ท่ีจ ำกดัเฉพำะผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ ภำยในระยะเวลำสองปีก่อนวนัยืน่ค ำขออนุญำต  
เวน้แต่ไดรั้บกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
❑  เคย (โปรดแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่เคย 

2.6 ไดรั้บอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุน้กูท่ี้จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได ้ 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรำยละเอียด)         

 

3.  คุณสมบติัเพิ่มเติมส ำหรับผูข้ออนุญำตประเภทบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
 3.1   เป็นนิติบุคคลประเภท 
  ❑  บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย โดยรำยงำนกำรสอบบญัชี                     

ของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจ ำงวดกำรบญัชีล่ำสุด และงบกำรเงิน                      
ไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยืน่ค ำขอ ไม่มีควำมหมำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 ก.  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดง 
ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

 ข.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน                
       บญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั  
              ค.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท าของผูข้ออนุญาต  
       กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
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❑   สถำบนักำรเงินท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงควำม 

ประสงคว์ำ่จะเสนอขำยเฉพำะหุน้กูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินเท่ำนั้น โดยรำยงำนกำรสอบบญัชีของ 
ผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมประจ ำงวดกำรบญัชีล่ำสุด และงบกำรเงิน 
ไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยืน่ค ำขอ ไม่มีควำมหมำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
ก.  ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม หรือแสดง  

ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
ข.  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้ ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ  
ค.  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท าของผูข้ออนุญาต  

กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
❑   สำขำธนำคำรต่ำงประเทศท่ีไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทยตำม 

กฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน โดยธนำคำรต่ำงประเทศดงักล่ำวมีควำมรับผิดต่อเจำ้หน้ีใน 
กำรช ำระหน้ีอยำ่งเต็มจ ำนวน โดยรำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงิน 
ประจ ำงวดกำรบญัชีล่ำสุดและงบกำรเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยืน่ค ำขอ ไม่มีควำมหมำยในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
ก. ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของสำขำธนำคำรต่ำงประเทศ หรือแสดงควำมเห็นวำ่ 

งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง  
 ข.  แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหำชนจ ำกดั  เวน้แต่สำขำธนำคำรต่ำงประเทศแสดงควำม 
ประสงคว์ำ่จะเสนอขำยเฉพำะหุน้กูร้ะยะสั้นเท่ำนั้น รำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
ตอ้งไม่แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ไม่เป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีหน่วยงำนทำงกำรซ่ึงเป็นผูก้ ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจโดยตรงยอมรับ 

ค.  แสดงควำมเห็นวำ่ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูข้ออนุญำต กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 

3.2 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ ำนำจควบคุม 
3.2.1   รำยช่ือและต ำแหน่งกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
 1.           

 2.           

3.2.2   มีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีถูกปฏิเสธกำรแสดงรำยช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ำมประกำศท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์กำรแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรำยช่ือ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์   
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)      
❑ ไม่มี 
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3.2.3   รำยช่ือและต ำแหน่งผูมี้อ ำนำจควบคุม 
 1.              
 2.             

3.2.4   มีผูมี้อ ำนำจควบคุมท่ีมีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศท่ีเก่ียวกบักำรก ำหนดลกัษณะ 
ขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)        
❑ ไม่มี 
 

4.  คุณสมบติัเพิ่มเติมส ำหรับผูข้ออนุญำตประเภทกิจกำรตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
4.1 ❑ รำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตำมงบกำรเงิน1และงบกำรเงินรวมประจ ำงวดกำรบญัชี 

ปีล่ำสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมำสสุดทำ้ยก่อนยื่นค ำขอ  
ไม่มีควำมหมำยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
ก) ไม่แสดงควำมเห็นต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินของผูข้ออนุญำตและงบกำรเงินรวม หรือแสดงควำมเห็น 

วำ่งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง  
ข) แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขในรำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัวำ่ ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรบญัชีท่ีก 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 ำและเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินเป็นไปตำม 
❑ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี หรือ  
❑ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ  
❑ Financial Accounting Standards  (FAS) หรือ 
❑ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
❑  มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี หรือ  
❑ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลหลกั หรือกฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของ 
       ประเทศท่ีกิจกำรตำมกฎหมำยต่ำงประเทศนั้นจดัตั้งขึ้น ยอมรับหรือก ำหนด (เฉพำะกรณีท่ี 
       ผูเ้สนอขำยหุน้กูไ้ดจ้ดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินโดยแสดงผลกระทบของรำยกำรท่ี 
       แตกต่ำงจำก IFRS (Reconciled IFRS) ไวด้ว้ย) 
❑ มำตรฐำนกำรบญัชีอ่ืน  ระบ ุ ....................................................................................... 

ค) แสดงควำมเห็นวำ่  ถูกจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบโดยผูข้ออนุญำต กรรมกำร หรือผูบ้ริหำร 
❑ เป็นกิจการต่างประเทศท่ีไม่ตอ้งมีการจดัท างบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศท่ีกิจการจดัตั้งอยู่ 

 
 

1
 เฉพำะกิจกำรต่ำงประเทศท่ีกฎหมำยของประเทศดงักล่ำวก ำหนดให้ตอ้งมีกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
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4.2  ตวัแทนในประเทศไทย 
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรำยละเอียด)  

ช่ือ.......................................................................................................................................................... 
ท่ีตั้ง....................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์..................................................โทรสำร........................................... 

❑ ไม่มี 

4.3 กรณีประเภทของผูข้ออนุญำตเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ 
 (1)  ระบุประเทศของผูข้ออนุญำต       

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

 (3)  สำมำรถเสนอขำยตรำสำรหน้ีได ้โดยชอบตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีผูข้ออนุญำตจดัตั้งขึ้น 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรำยละเอียด)         

 

5.   เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 

 ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท่ี้ออกใหม่มำดว้ยแลว้ ดงัน้ี 
❑ ส ำเนำมติคณะกรรมกำร / ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุ้นกูท่ี้จะเสนอขำย (ถำ้มี) 
❑ ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัท่ีออกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชยไ์ม่เกิน 3 เดือน 

นบัถึงวนัท่ียืน่เอกสำรต่อส ำนกังำน (ถำ้มี) 
❑ ส ำเนำสัญญำใหบุ้คคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ถำ้มี) 
❑ หนงัสือรับรองแสดงกำรรับทรำบภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของบริษทัตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์(กรณีผูข้ออนุญำตมิใช่บริษทั 
จดทะเบียน) 

❑ หลกัฐำนท่ีแสดงไดว้ำ่ สำมำรถเสนอขำยหุน้กูไ้ด ้โดยชอบตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีผูข้ออนุญำต
จดัตั้งขึ้น (ระบุประเภทเอกสำร)..........................................................................................  

❑ หลกัฐำนท่ีแสดงไดว้ำ่ ไดรั้บอนุญาตใหบุ้คคลในประเทศลงทุนในหุน้กูท่ี้จะเสนอขายจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได ้(ระบุประเภทเอกสำร เช่น หนงัสือยนิยอมจำก ธปท.  เป็นตน้)................ .... 

❑ หนงัสือรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลและเอกสำรท่ีผูแ้ปลรับรองวำ่ ถูกตอ้งตรงตำมขอ้มูลและเอกสำร
ตน้ฉบบั (ในกรณีขอ้มูลหรือเอกสำรท่ียืน่แปลมำจำกขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีเป็นภำษำอ่ืน) 

❑ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)           
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ส่วนที่ 2  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ฉบบัน้ี และเอกสำรหลกัฐำนทั้งหมดแลว้ 
ขอรับรองวำ่ขอ้มูลและเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง ไม่เป็นเทจ็ หรือ
ขำดขอ้ควำมท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั” 

 
 ช่ือ  ต ำแหน่ง  ลำยมือช่ือ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

      
      
 ประทบัตรำกิจกำร (ถำ้มี) 

 
หมำยเหตุ     ใหก้รรมกำร/ผูบ้ริหำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพนักิจกำรท่ีจะเสนอขำยหุน้กู ้ลงลำยมือช่ือพร้อมประทบัตรำ
บริษทั (ถำ้มี) เพื่อรับรองควำมถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นแบบค ำขออนุญำตก่อนวนัท่ีส ำนกังำนมีหนงัสือ
แจง้ตอบรับแบบค ำขออนุญำต  
       (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ใหแ้นบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงประกอบค าขออนุญาตดว้ย) 
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