แบบ 35-FE-11
คำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ของบริษัทต่ำงประเทศ
(ตำมประกำศว่ำด้วยข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทต่ำงประเทศ
ที่มีหรื อจะมีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ)
วันที่
เรี ยน เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั
(ระบุชื่อบริ ษทั ต่างประเทศ)
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Web address
มีการประกอบธุรกิจหลักคือ
ประสงค์จะ ขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน จานวน
หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
บาท คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้วทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขาย มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายรวม (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย
ทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ) โดยมี ___________________________เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั ประสงค์ / ไม่ประสงค์2 จะนาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คาขออนุญาตนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริ ษทั ประสงค์ / ไม่ประสงค์
ให้นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลใด ๆ
บริษัทขอแสดงรำยละเอียดและคุณสมบัติตำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทต่ ำงประเทศที่มีหรื อจะมีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศดังนี้
โดยได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบมำพร้ อมนี้
1. บริ ษทั  มี  จะมี หุน้ จดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลัก (โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์หลัก)
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แบบ 35-FE-1 ใช้กบั สาหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในไทยเป็ นครั้งแรก โดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ดังกล่าวมีตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุ้นเป็ นตลาดต่างประเทศ
2
กรณีที่บริ ษทั ไม่ประสงค์จะนาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องเป็ นกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั อาเซียนซึ่งมีหรื อจะมีตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุ้นเป็ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียนเท่านั้น
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2. ประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลัก คือ
อยูใ่ นรายชื่อประเทศที่สานักงานยอมรับตามประกาศ ณ วันที่
3. บริ ษทั มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
และติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คาสั่ง หมายเรี ยก หรื อเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
(โปรดระบุชื่อตัวแทนในประเทศไทย สถานที่ติดต่อ
และหมายเลขโทรศัพท์)
4. ระบุมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริ ษทั ใช้
❑ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จดั ทาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
❑ International Financial Reporting Standards (IFRS)
❑ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับหรื อ
กาหนด โดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้
❑ มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
5. ระบุชื่อและลักษณะผูส้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินล่าสุดของบริ ษทั
5.1 ชื่อผูส้ อบบัญชี
5.2 ลักษณะผูส้ อบบัญชี
❑ ผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ในตลาดทุน
❑ ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิ่นที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีที่เป็ นเครื อข่ายเดียวกัน
และเป็ นสมาชิกประเภทเต็มรู ปแบบ (full member) ของเครื อข่ายเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
❑ ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีต่างประเทศ
6. คารับรองเรื่ องการประกอบธุรกิจ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเรื่ องอื่น ๆ
❑ บริ ษทั ขอรับรองว่า ธุรกิจของบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ
❑ บริ ษทั ขอรับรองว่า การเสนอขายหุน้ ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้โดยชอบ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั
❑ บริ ษทั ขอรับรองว่า บริ ษทั ไม่มีหรื อเคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ไม่วา่ ตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศไทย หรื อตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ต่างประเทศที่
ใช้บงั คับกับบริ ษทั ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปี ก่อนการยืน่ คาขออนุญาตครั้งนี้
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❑ บริ ษทั ขอรับรองว่า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
❑ บริ ษทั ขอรับรองว่า บริ ษทั มิได้อยูร่ ะหว่างการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต รวมถึงคาสั่งที่ออกตามกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดทาและการนาส่ งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั (เฉพาะในกรณีที่บริ ษทั มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอยูแ่ ล้วก่อนยืน่ คาขออนุญาต)
บริ ษทั ขอรับรองว่า บริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้
เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบริ ษทั ได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคาขออนุญาต
ฉบับนี้ และเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้อง
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ ............................................ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารเหล่านี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ .................................. กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่เอกสารที่บริ ษทั ได้
รับรองความถูกต้องของข้อมูล

ผูร้ ับมอบอานาจ

ที่ปรึ กษาทางการเงิน

ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ3
1. __________________ __________________ ________________________
2. __________________ __________________ ________________________
__________________ __________________ ________________________

ชื่อ
ตาแหน่ง
ลายมือชื่ อ4
__________________ __________________ __________________

ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั ต่างประเทศ (ถ้ามี)
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ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
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