
 
แบบ 35-FX-2 

 
แบบแสดงลกัษณะของหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

 
เรียน  เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 ขา้พเจา้              
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่             
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่             
โทรศพัท ์      โทรสาร    Web address      

  ขา้พเจา้ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ผูอ้อกตราสาร 

       1.1  กิจการไดรั้บอนุญาตเบ้ืองตน้จากส านกังานวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถเสนอขายตราสารหน้ี 
สกุลเงินตราต่างประเทศ เม่ือวนัท่ี    

 1.2 คุณลกัษณะของผูข้ออนุญาต  
   กิจการรับรองวา่ ยงัคงด ารงคุณลกัษณะของผูข้ออนุญาตไดต้ามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (พร้อมน้ีไดแ้นบ check list การ
ด ารงคุณสมบติัตามเกณฑอ์นุญาตมาดว้ยแลว้) 

 1.3  ตวัแทนในประเทศไทย (โปรดระบุช่ือ)  

2.  ลกัษณะการเสนอขาย        

 ❑ 2.1 เสนอขายในกรณีทัว่ไปในประเทศ  
  ❑  ทั้งจ านวน  ❑  บางส่วน 

 ❑ 2.2 เสนอขายในวงจ ากดัในประเทศ 
  ต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ในประเทศ 
  ❑  ทั้งจ านวน ❑  บางส่วน 
 ❑  ขอรับการผอ่นผนัจากส านกังาน  (ระบุเลขท่ีหนงัสือผ่อนผนั)   

3.  ลกัษณะหุน้กูท่ี้จะเสนอขาย 

  ❑   สามญั 
 ❑   มีหลกัประกนั (โปรดระบปุระเภทและมูลค่าของหลกัประกนั) 
 ❑   ดอ้ยสิทธิ  โดยก าหนดเง่ือนไขการดอ้ยสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 ❑  เม่ือผูอ้อกหุน้กูถู้กพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกศาลพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
 ❑  มีการช าระบญัชีเพื่อการเลิกกิจการ 
  ❑  กรณีอ่ืน (โปรดระบุ) 
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 ❑   ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ (perpetual bond)  
 ❑   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(โปรดระบุช่ือ)    
 ❑   ท่ีปรึกษาทางการเงิน (โปรดระบุช่ือ)   
 ❑   ผูจ้ดัจ าหน่าย (โปรดระบุช่ือ)   

4.   รายละเอียดของหุน้กูท่ี้เสนอขาย 

 4.1 ช่ือเฉพาะ   
 4.2 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายแบบ(กรณีทัว่ไป)  
 4.3 จ านวน    
 4.4  มูลค่าท่ีตราไว ้  
 4.5  ราคาเสนอขาย                      (ระบุราคาสูงสุดท่ีคาดวา่จะเสนอขาย)  
 4.6  มูลค่าเสนอขายทั้งหมด   
 4.7  อตัราดอกเบ้ีย   
 4.8  อาย ุ   
 4.9  วนัท่ีออก    
 4.10  วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน   
 4.11  เง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนก าหนด (put /call)          (ถา้มี ใหร้ะบุเง่ือนไขใหช้ดัเจน)   
 4.12  สิทธิและผลประโยชน์อ่ืน (ถา้มี)    
 4.13  ระยะเวลาการเสนอขาย   
 4.14  ระยะเวลาการช าระหน้ี                     (ระบุงวดการจ่ายช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย)               
       4.15  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ   

 ของหุน้กูท่ี้เสนอขาย                ของผูข้ออนุญาต                 ของผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้ 
                จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยบริษทั   เม่ือวนัท่ี                                
 4.16  สาระส าคญัอ่ืน (ถา้มี โปรดระบุ)   

5. เอกสารหลกัฐานประกอบแบบ 

 ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีมาดว้ยแลว้  

5.1  เอกสารส าหรับการเสนอขายในกรณีทัว่ไป 
    5.1.1  เอกสารทัว่ไป 

❑ ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้กู ้
❑ ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ 
❑ ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 1   

 
1
  การเสนอขายตราสารหน้ีระยะส้ันในกรณีทัว่ไป ไม่บงัคบัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(เวน้แต่กรณีมีประกนั) จึงไม่ตอ้ง 

   ยื่นเอกสารเก่ียวกบัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้



  

  

3 
 

❑ หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้พร้อมค ารับรองการไม่มี 
❑ ความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของ

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
❑ หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคลท่ีจะขอความเห็นชอบให้

เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 
❑ Checklist การด ารงเง่ือนไขอนุญาต 
❑ เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี โปรดระบุ)         

 5.2  เอกสารส าหรับการเสนอขายในวงจ ากดั 
5.2.1  เอกสารทัว่ไป 

❑  หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้
❑  ส าเนามติคณะกรรมการและ/หรือส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีอนุมติัให้ออกหุน้กู้ 
❑  เอกสารแสดงขอ้มูลประกอบการขอผอ่นผนัต่อส านกังานในการเสนอขายในวงจ ากดั 
❑  ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ 
❑ Checklist การด ารงเง่ือนไขอนุญาต  

5.2.2  เอกสารเพิ่มเติมกรณีหุน้กูมี้ประกนัหรือท่ีจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
❑ ร่างสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
❑ หนงัสือขอความเห็นชอบบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้พร้อมค ารับรองการ 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูอ้อกหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัของ
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 

❑ หนงัสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้องบุคคลท่ีจะขอความเห็นชอบ 
ใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

  5.2.3  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี โปรดระบุ)   

 5.3 กรณีขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ แปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน 
❑ ผูแ้ปล (ระบุช่ือ............................................) ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและเอกสาร 

ท่ีแปลวา่ถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลและเอกสารตน้ฉบบั 
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6.  การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

❑ ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบแสดงลกัษณะของหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศฉบบัน้ี และเอกสาร
หลกัฐานทั้งหมดแลว้ ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้น
หรือมีอยูจ่ริง ไม่เป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

❑ ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้ง ขา้พเจา้ไดม้อบหมาย
ให ้            เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารเหล่าน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ      ก ากบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
รองความถูกตอ้งของขอ้มูลไวแ้ลว้ 

 
 ช่ือ  ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
      
      
 ประทบัตรากิจการ (ถา้มี) 

 
หมายเหตุ   ใหผู้มี้อ านาจลงนามผกูพนักิจการท่ีจะเสนอขายหุน้กู ้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
 กิจการ (ถา้มี) เพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นแบบแสดงลกัษณะของ  
 หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

(ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ให้แนบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงประกอบค าขออนุญาตดว้ย) 



 
Check list การด ารงเง่ือนไขอนุญาตกรณีการเสนอขายในกรณีทัว่ไป 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูข้ออนุญาต 

1.1 ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ 
 บริษทัหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตาม 
 มาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 

❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่ (โปรดแสดงรายละเอียด)         

       1.2 ไม่อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งตามมาตรา 56 หรือ 
มาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือ มาตรา 57 ตามท่ีส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.3 ไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58  
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

1.4 เคยเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั   
❑ เคย (โปรดแสดงรายละเอียด)        
❑ ไม่เคย 

1.5 ไดรั้บอนุญาตให้บุคคลในประเทศลงทุนในหุน้กูท่ี้จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทยได ้
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

 
2.  คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตประเภทบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.1   ❑ รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตามงบการเงิน และงบการเงินรวมประจ างวดการบญัชี 
ปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขอไม่มี
ความหมาย ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็น
วา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี 
ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั 

ค) แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

 

 



  

  

2 
2.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 

2.2.1   รายช่ือและต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร 

 1.           

 2.           

2.2.2   มีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีถูกปฏิเสธการแสดงรายช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือ
บุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์    
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)      
❑ ไม่มี 

2.2.3   รายช่ือและต าแหน่งผูมี้อ านาจควบคุม 

 1.              

 2.             

2.2.4   มีผูมี้อ านาจควบคุมท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
โดยอนุโลม 
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)        
❑ ไม่มี 
 

3.  คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตประเภทกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ 

3.1 ❑ รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีท่ีออกตามงบการเงิน2และ งบการเงินรวมประจ างวดการบญัชี 
ปีล่าสุด และงบการเงินประจ างวดหกเดือนล่าสุดหรืองบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยื่นค าขอไม่มี
ความหมาย ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมหรือแสดงความเห็น

วา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  
ข) แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

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

 
2
 เฉพาะกิจการต่างประเทศท่ีกฎหมายของประเทศดงักล่าวก าหนดให้ตอ้งมีการจดัท างบการเงิน 



  

  

3 
❑ United States Generally Accepted Accounting Principle (US 
GAAP) หรือ 
❑ มาตรฐานการบญัชีอ่ืน  ระบ ุ ..................................................................................... 

ค) แสดงความเห็นวา่  ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผูข้ออนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
 ❑ เป็นกิจการต่างประเทศท่ีไม่ตอ้งมีการจดัท างบการเงิน ตามกฎหมายของประเทศท่ีกิจการจดัตั้งอยู่ 

3.2  ตวัแทนในประเทศไทย 
❑ มี (โปรดระบุช่ือและแสดงรายละเอียด)  

ช่ือ.......................................................................................................................................................... 
ท่ีตั้ง....................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์..................................................โทรสาร........................................... 

❑ ไม่มี 

3.3 กรณีประเภทของผูข้ออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 
 (1)  ระบุประเทศของผูข้ออนุญาต       

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

 (3)  สามารถเสนอขายตราสารหน้ีได ้โดยชอบตามกฎหมาย 
❑ ใช่  
❑ ไม่ใช่(โปรดแสดงรายละเอียด)         

 
 



  

  

4 
Check list การด ารงเง่ือนไขอนุญาตกรณีการเสนอขาย ผูล้งทุนสถาบนัไทยหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

 
Checklist 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ์ 

1.  การจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้  
- บริษทัไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนกบัส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ 
ตามหนงัสือท่ี............................ลงวนัท่ี………. 
- ระบุขอ้จ ากดัการโอนในเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) 

 

- มีร่างขอ้ก าหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้กรณีหุน้กูมี้ประกนัหรือหุ้นกูท่ี้จดัใหมี้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ยืน่ไวพ้ร้อมการจดขอ้จ ากดัการโอน) 

 

2.  กรณีประเภทของผูข้ออนุญาตนิติบุคคลต่างประเทศ 
- เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็น 
พหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning 
Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)  หรือมีบนัทึก 
ความเขา้ใจในการใหค้วามช่วยเหลือกบัส านกังานในระดบัไม่นอ้ยกวา่ความช่วยเหลือท่ีก าหนด
ตาม MMOU ดงักล่าว  และหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวมีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะสามารถ 
ใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานไดต้ามบนัทึกความเขา้ใจนั้น 
- สามารถเสนอขายหุน้กูไ้ด ้โดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศท่ีผูข้ออนุญาตจดัตั้งขึ้น 

 

3.  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกหุน้กูไ้ด ้เวน้แต่บริษทัมหาชนจ ากดั ตอ้ง
ไดรั้บมติใหอ้อกหุน้กูท่ี้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

 

4.  แต่งตั้งตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อบุคคลต่าง ๆ  

5.  ไดรั้บอนุญาตใหบุ้คคลในประเทศลงทุนในหุ้นกูท่ี้จะเสนอขายจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
      ได ้

 

6.  จดัใหมี้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัและ 
ผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีไม่เขา้ลกัษณะของผูล้งทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ 

 

7.  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
    7.1 ความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้
     7.2 ความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหุ้นกู ้หรือ 
     7.3 ความน่าเช่ือถือของผูไ้ดรั้บอนุญาต 

 

8.  ขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย   
9.  จดัใหมี้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูมี้ประกนัหรือเป็นหุน้กูท่ี้จดัให้มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 

 
 



  

  

5 

 
Checklist 

ครบถว้น 
ตามเกณฑ์ 

10.  เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อและมีขอ้ความในใบหุ้นกูท่ี้เสนอขายแต่ละคร้ังแสดงวา่ 
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบั
ขอ้จ ากดัการโอน 

 

11. มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
      11.1 มีค าเรียกช่ือเป็นการเฉพาะ 
      11.2 มีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียไวอ้ยา่งแน่นอนหรือผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนั
การเงิน หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
      11.3 มีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกู ้

 

12. ขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูต้อ้งมีรายการตามมาตรา 42(1) ถึง (9) ในพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์
ทั้งน้ี บริษทัรับทราบวา่ หากมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตาม
ประกาศวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศใน
ประเทศไทย โดยจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหส้ านกังานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

 

13. กรณีหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ตอ้งก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูท่ี้ดว้ยกวา่เจา้หน้ีสามญัในเร่ืองการ 
ช าระหน้ีตามท่ีก าหนด และระบุเง่ือนไขดอ้ยสิทธิดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในเอกสารประกอบ 
การเสนอขาย หรือในขอ้ก าหนดสิทธิ (ถา้มี) 

 

14. ในกรณีหุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกิจการ (perpetual bond) 
ตอ้งมีการระบุใหช้ดัเจนถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี 
        14.1 ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุ้นกูไ้ถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการ 
        14.2 ผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าวก่อนมีการเลิกกิจการตาม
เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

15.  กรณีเสนอขายท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานกิจการไม่ไดโ้ฆษณาการเสนอขาย  และในการ
แจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย (ถา้มี) ไดแ้จกจ่ายให้กบับุคคลท่ีเขา้ข่ายการเสนอขายใน
วงจ ากดัเท่านั้น  

 

 
 


