
 
แบบ 35-2-2 

 
แบบแสดงลกัษณะของตราสารหน้ีทัว่ไป1 

 
เรียน  เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ขา้พเจา้              
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่             
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่             
โทรศพัท ์      โทรสาร    Web address      

  ขา้พเจา้ประสงคจ์ะเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
1. ลกัษณะการเสนอขาย        
 ❑ 1.1 เสนอขายในกรณีทัว่ไป  
 ❑ 1.2 เสนอขายในวงจ ากดั 
  ❑  ต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ  
  ❑  ต่อผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศทั้งจ านวน 
  ❑  ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  ❑  ต่อเจา้หน้ีเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี 
  ❑  ขอรับการผอ่นผนัจากส านกังาน  (ระบุเลขท่ีหนงัสือผ่อนผนั)    
  

2. ลกัษณะหุน้กูท่ี้จะเสนอขาย 
  ❑   สามญั 
 ❑   มีหลกัประกนั (โปรดระบปุระเภทและมูลค่าของหลกัประกนั) 
 ❑   ดอ้ยสิทธิ  โดยก าหนดเง่ือนไขการดอ้ยสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 ❑  เม่ือผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 ❑  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกบริษทั 
  ❑  กรณีอ่ืน (โปรดระบุ) 

 ❑   แปลงสภาพเป็นหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัได ้
 ❑   ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั (perpetual bond)  
 ❑   มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(โปรดระบุช่ือ)    

 

 
1 กรณีเสนอขายตราสารหน้ีระยะส้ัน ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าส่งแบบแสดงลกัษณะของตราสารหน้ีทัว่ไปน้ีต่อส านกังาน 
 

 

 

  



  

  

2 

3. รายละเอียดของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 
 3.1 ช่ือเฉพาะ   
 3.2 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายแบบ (ระบุประเภทการเสนอขาย)  
  วนัท่ี   
 3.3 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลบงัคบัใช ้  
    
 3.4 จ านวน    
 3.5  มูลค่าท่ีตราไว ้  
 3.6  ราคาเสนอขาย                      (ระบุราคาสูงสุดท่ีคาดวา่จะเสนอขาย)  
 3.7  มูลค่าเสนอขายทั้งหมด   
 3.8  อตัราดอกเบ้ีย   
 3.9  อาย ุ   
 3.10  วนัท่ีออก    
 3.11  วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน   
 3.12  เง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนก าหนด (put /call)          (ถา้มี ใหร้ะบุเง่ือนไขใหช้ดัเจน)   
 3.13  สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน (ถา้มี)    
 3.14  ระยะเวลาการเสนอขาย   
 3.15  ระยะเวลาการช าระหน้ี                     (ระบุงวดการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย)               
       3.16  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
  (1) อนัดบัความน่าเช่ือถือ   
  (2) ผูจ้ดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ   
  (3) ประเภทอนัดบัความน่าเช่ือถือ      
   (อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูท่ี้เสนอขาย/ อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้(ในกรณี
ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัลูกหน้ีโดยไม่สามารถเพิกถอนไดก่้อนครบก าหนดอายขุองหุน้กู)้/ อนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูข้ออนุญาต 
 3.17  สาระส าคญัอ่ืน (ถา้มี โปรดระบุ)   

4.  รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 4.1 อตัราหรือราคาแปลงสภาพ    
 4.2 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ   
 4.3 วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ   

 (หากไม่มีขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ ใหร้ะบุระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
       แปลงสภาพคร้ังสุดทา้ยดว้ย)   
 4.4 ขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ            (ถา้มี ใหร้ะบุเง่ือนไขใหช้ดัเจน )   
        4.5 จ านวนหุน้รองรับ ............................................................................................................................. 
 4.6 มูลค่าท่ีตราไว ้ บาท 
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 4.7 มูลค่าหุน้รองรับ บาท 

5. เอกสารหลกัฐานประกอบแบบ 

 ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีมาดว้ยแลว้  
5.1 เอกสารส าหรับการเสนอขายในกรณีทัว่ไป 

5.1.1  เอกสารทัว่ไป 
❑ ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้กู้ 
❑ ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ 
❑ ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้2 
❑ หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้พร้อมค ารับรองการไม่มี 
 ความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 วา่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 2 
❑ หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคลท่ีจะขอความเห็นชอบให้เป็น 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้2 
❑ Check list การด ารงเง่ือนไขอนุญาต   

 
 5.1.2  เอกสารเพิ่มเติมส าหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

❑   ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นไปตามประกาศท่ี ทจ. 9/2552 

❑   ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

❑   งบการเงินประจ างวดบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้  
 ❑   โครงสร้างการถือหุน้ การบริหารงาน โครงสร้างการเงิน และขอ้บงัคบับริษทัฯ  
❑  เอกสารระบุ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ อยา่งไร  
  หรืออยูร่ะหวา่งถูกกล่าวหาหรือมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร   

❑   เอกสารท่ีมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ 69-1)    
  ทา้ยประกาศวา่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์

5.1.3 เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี โปรดระบุ)   

 

 5.2 เอกสารส าหรับการเสนอขายในวงจ ากดั 
5.2.1  เอกสารทัว่ไป 
❑  หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้
❑  ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้กู้ 

 
2
  การเสนอขายตราสารหน้ีระยะส้ันในกรณีทัว่ไป ไม่บงัคบัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(เวน้แต่กรณีมีประกนั) จึงไม่ตอ้ง 

   ยื่นเอกสารเก่ียวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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❑  เอกสารแสดงขอ้มูลประกอบการขอผอ่น ผนัใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตาม ขอ้ 

32 (4 )  
 แห่งประกาศท่ี ทจ. 9/2552 (ถา้มี) 

❑  ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ (ถา้มี) 

5.2.2  เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุน้กูมี้ประกนัหรือท่ีจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
❑  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
❑  หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้พร้อมค ารับรองการ 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

❑   หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้องบุคคลท่ีจะขอความเห็นชอบ 
  ใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

 5.2.3  เอกสารเพิ่มเติมส าหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

❑ ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นไปตามประกาศท่ี ทจ. 9/2552 
❑ ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ 

แปลงสภาพ  
 5.2.4  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี โปรดระบุ)   

  
5.3 เอกสารส าหรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อผูถื้อหุน้เดิม 

❑ ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นไปตามประกาศท่ี ทจ. 9/2552 
❑ ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับการใชสิ้ทธิ 

แปลงสภาพ (ถา้มี) 
❑   ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ (ถา้มี) 
❑  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

  
6.  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

❑ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบแสดงลกัษณะของตราสารหน้ีทัว่ไปฉบบัน้ี และเอกสาร
หลกัฐานทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็น
เทจ็ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

❑ ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให ้            เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารเหล่าน้ี
ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ      ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้จะ
ถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไวแ้ลว้ 

 
 ช่ือ  ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 
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1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
      
      
 ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

 
หมายเหตุ   ใหผู้มี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัท่ีจะเสนอขายตราสารหน้ี ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
 บริษทั (ถา้มี) เพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นแบบแสดงลกัษณะของ
 ตราสารหน้ีทัว่ไป  
(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงประกอบค าขออนุญาตดว้ย) 



 

Check list การด ารงเง่ือนไขอนุญาต  (เฉพาะการเสนอขายในกรณีทัว่ไป)  

 1. รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตามงบการเงินและงบการเงินรวม ประจ างวดการบญัชีปีล่าสุด ของ
บริษทั และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค าขอไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  กรณีบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  
(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นวา่ 

งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  
(ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 

ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั 
(ค) แสดงความเห็นวา่  ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

❑ ธนาคารต่างประเทศ ซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยเ์ป็นสาขาเตม็รูปแบบใน
ประเทศไทย รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

 (ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็นวา่ 
  งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  
 (ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
  ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี หรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ 
  Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 
  (US GAAP) หรือ มาตรฐานการบญัชีอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ   
 ทั้งน้ี การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารต่างประเทศเป็นไปตาม 

❑ มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี หรือ  
❑ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ Financial Accounting Standards  

  (FAS) หรือ 
❑ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) หรือ 
❑ มาตรฐานการบญัชีอ่ืน  ระบ ุ        

(ค) แสดงความเห็นวา่  ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

 2. ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อ
   ส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56  

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
    3. ไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือ 
 มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ 57 ตามท่ีส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
 แจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          
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4. ไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง ของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58  

❑ ใช่  

❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)          

5.   กรรมการและผูบ้ริหาร 

5.1 รายช่ือและต าแหน่ง 

(1)            

  (2)             

 5.2 มีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีถูกปฏิเสธการแสดงรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของ
  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
  หลกัทรัพย ์      

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)       

❑ ไม่มี 

     6.   ผูมี้อ านาจควบคุม 

6.1 รายช่ือและต าแหน่ง 

 (1)            

 (2)            
6.2 มีผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร
 ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)        

❑ ไม่มี 

7.  ไม่เคยเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั   

❑ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)         

❑ ไม่เคย 
 

 
 

 


