
 
 

แบบ 35-2 

ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ 
โดยบริษัทจดทะเบียนท่ีไม่มีประเด็นเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี 

 

                                  วนัท่ี                             

เรียน   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ขา้พเจา้บริษทั                                               
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่                                                 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่                                   
โทรศพัท ์      โทรสาร                  Web address      
มีการประกอบธุรกิจหลกัคือ                                
โดยเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด [SET] / [MAI] กลุ่มอุตสาหกรรม  [ระบุกลุ่มอุตสาหกรรม]  
หมวดธุรกิจ [ระบุหมวดธุรกิจ] ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน   
จ านวน      หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   บาท คิดเป็นร้อยละ   
ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขาย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการขออนุญาต 
เสนอขายหุน้ตามเอกสารหลกัฐานท่ีแนบมาพร้อมน้ี   

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นตามส่วนท่ี 2 ของหมวด 2 ของภาค 2  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

1) จ านวนหุ้นออกใหม่ท่ีขออนุญาตมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้ออนุญาตในวนัยืน่ค  าขออนุญาต 

2) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด1 และ 
ไม่ใช่เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนในการเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัอ่ืน (share swap) 

3) ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงอนุมติัการเสนอขายหุ้น 
ในคร้ังน้ี และมตินั้นไดม้าแลว้ไม่เกิน 1 ปีจนถึงวนัยืน่ค าขออนุญาต และบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุม
ถึงผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ โดยหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

 
1 ราคาตลาด ให้ค  านวณจาก ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั 
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นนั้น
ในแต่ละวนั และวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
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4) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์2 

5) ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

6) บริษทัไม่มีขอ้เท็จจริงในประเด็นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในกรณีใด 
กรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

6.1) อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งหรือปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ี
ตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามท่ี
ส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แลว้แต่กรณี แจง้ให้ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือ 
อยูร่ะหวา่งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

6.2) อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
อยา่งไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

6.3) ในช่วง 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต มีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั หรือมีประวติัถูกส านกังานสั่งระงบัการเสนอขาย
หรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในส่วนท่ียงัไม่ไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 
ทุนช าระแลว้ 

6.4) ในช่วง 1 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต มีประวติัถูกส านกังานสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงิน 
หรือเป็นบริษทัท่ีเป็นเหตุให้ส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกข่าวเพื่อเตือนผูล้งทุนหรือ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัเก่ียวกบัการพิจารณาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือการใชสิ้ทธิออกเสียงของ 
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาเก่ียวกบัการด าเนินการใด ๆ ของบริษทั หรือถูกส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยมีค าสั่งหรือมีหนงัสือก าชบัหรือตกัเตือนบริษทัเก่ียวกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้  
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

6.5) อยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย NP  

(Notice Pending) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค าสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัเป็นการชัว่คราวโดยขึ้นเคร่ืองหมาย SP (Trading Suspension) 

 

 
2 ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตอ้งไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงว่ากรรมการของ
สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดงักล่าว มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว่์าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 
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6.6) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัมีลกัษณะดงัน้ี  
   (ก)  กรรมการหรือผูบ้ริหารถูกส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มีค  าสั่งหรือมีหนังสือก าชบัหรือตกัเตือนเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือการไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อน 
วนัยืน่ค าขออนุญาต   
   (ข)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมอยู่ระหวา่งถูกส านกังานสั่งใหช้ี้แจง
เน่ืองจากมีเหตุสงสัยวา่บุคคลนั้นอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด การกระท าท่ีตอ้งหา้ม หรือ 
การกระท าท่ีเป็นเหตุใหมี้ลกัษณะตอ้งหา้ม  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี และกรณีดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่ง 
การพิจารณาของส านกังาน 

1.  การกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
 2.  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าให้ 
ส าคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 3.  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 

(ค)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมอยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษ 
โดยหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษทั หรือ อยู่ระหวา่ง 
ถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต เก่ียวกบัทรัพยสิ์นอนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

6.7) รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินประจ าปีบญัชีล่าสุด 
และงบการเงินไตรมาสล่าสุดก่อนยืน่ค  าขออนุญาตของบริษทั มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 

 (ก) การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้นไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

 (ข) ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน 
 (ค) ผูส้อบบญัชีมีเง่ือนไขหรือมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมหรือมีวรรคเนน้ 

ในหนา้รายงานของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องรายการในงบการเงิน หรือ 
ความไม่แน่นอนและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากรายการท่ียงัไม่ไดแ้สดงหรือเปิดเผยในงบการเงิน 
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6.8) ในกรณีท่ีบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) 
และมีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24 (1) หรือบริษทัตามขอ้ 24(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน             
พ.ศ. 2559 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1)  
หรือบริษทัขอ้ 24(2) อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
ช่ือบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1) และ 
ช่ือบริษทัตามขอ้ 24(2) ท่ีจดัตั้ง 
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ช่ือกรรมการของบริษทัดงักล่าวซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

  
  

6.9) ในกรณีท่ีบริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) 
และมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
หรือมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่ในจ านวนใด ๆ เป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการบริษทั 
อยา่งมีนยัส าคญั  และมีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24 (1) หรือบริษทัตามขอ้ 24(2) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ โดยขนาดของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1) และบริษทัตามขอ้ 24(2) ดงักล่าวมีสัดส่วน
เป็นสาระส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของบริษทั 

(ก) กรรมการของบริษทัอยา่งนอ้ย 2 คน ตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทยซ่ึงมีถ่ินท่ี
อยูใ่นประเทศไทย โดยอยา่งนอ้ย 1 คน ในจ านวนดงักล่าวตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ช่ือกรรมการของบริษทัท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 1. 

2. 
ช่ือกรรมการตรวจสอบของบริษทัท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย 

1. 

(ข) บริษทัขออนุมติัการจดัสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ  
จ านวน _____________________ ลา้นบาท หรือประมาณ _____________________ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
โดยบริษทัจะน าเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงระยะเวลา       

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบค าขออนุญาตเสนอขายฉบบัน้ี และ 
เอกสารหลกัฐานทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ 
หรือไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
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ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง 
ความถูกตอ้ง ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้         
เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารเหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ   
       ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่เอกสารท่ีขา้พเจา้ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
                                                          ช่ือ                              ต าแหน่ง                             ลายมือช่ือ*                           

           1.    __________________    __________________   ________________________ 
                                      2.    __________________    __________________   _____________________ 

ผูรั้บมอบอ านาจ                   __________________    __________________   ___________________                                          
 

____________________________________ 
* ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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