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แนวทางการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี ้และรายงานต่าง ๆ 

หมายเหตุ * การย่ืนข้อมูล feature – ส่ง hard copy กรณีตราสารระยะยาว : print ใบสรุปการส่งข้อมลูตราสารจาก IPOS ซึง่ได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ 
                   กรณีตราสารระยะสัน้ : ไม่ต้องน าส่ง hard copy 

            ** รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์  ให้ย่ืนมาพร้อมรายงานผลการขาย 

1. สรุปแนวทางการย่ืนข้อมูลผ่านระบบ IPOS และส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี ้ดังนี ้

ความหมายของสัญลักษณ์:         หมายถึง “มีหน้าที่น าสง่”              X  หมายถึง “ไมม่ีหน้าที่น าสง่”            n/a หมายถึง “ไมเ่ก่ียวข้อง” 

ประเภทการเสนอขาย 
อนุญาต ยื่นข้อมูล feature ยื่น filing รายงานขาย** 

รายงานไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด/ใช้สทิธิ 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง Hard copy 
ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy* 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

1. วงแคบ (หุ้นกู้  10 ราย หรือ ตัว๋เงิน 
10 ฉบบั – PP วงแคบ) 
- หุ้นกู้ /ตัว๋เงินปกติ   
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ 
- หุ้นกู้  Securitization 
- ศกุกู                      
- ตราสาร Basel 
- พนัธบตัรตา่งประเทศ/หุ้นกู้ตา่งประเทศ
ในประเทศไทย (“Baht Bond”)  
- หุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกู้ /ตัว๋เงิน  
(ที่ไมใ่ช่ Securitization และ ตราสาร Basel)  

ได้รับอนญุาตเป็นการทัว่ไป 

 
* n/a n/a  

 
(รวมถึง
ข้อก าหนด
สทิธิ และ
สญัญา
แตง่ตัง้
ผู้แทน 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ) 

  
n/a 

 

 
(กรณีหุ้นกู้: สง่เฉพาะ

หนงัสอืขอจดข้อจ ากดัการ
โอนและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เช่น มติผู้ ถือหุ้น/กรรมการ
เฉพาะ Baht Bond ให้
แนบหนงัสอือนญุาตจาก

กระทรวงการคลงั 
กรณีตั๋วเงนิ: สง่เฉพาะ 
มติผู้ ถือหุ้น/กรรมการ) 

หุ้นกู้  Securitization และตราสาร Basel  
ต้องขออนญุาตเป็นรายครัง้ 

 
 

 
(print จากระบบ) 
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แนวทางการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี ้และรายงานต่าง ๆ 

หมายเหตุ * การย่ืนข้อมูล feature – ส่ง hard copy กรณีตราสารระยะยาว : print ใบสรุปการส่งข้อมลูตราสารจาก IPOS ซึง่ได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ 
                   กรณีตราสารระยะสัน้ : ไม่ต้องน าส่ง hard copy 

            ** รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์  ให้ย่ืนมาพร้อมรายงานผลการขาย 

ประเภทการเสนอขาย 
อนุญาต ยื่นข้อมูล feature ยื่น filing รายงานขาย** 

รายงานไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด/ใช้สทิธิ 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง Hard copy 
ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy* 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

2. วงจ ากัด (เสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั
และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ – II&HNW) 
- หุ้นกู้ /ตัว๋เงินปกติ    
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ 
- หุ้นกู้  Securitization 
- ศกุกู                      
- ตราสาร Basel 
- หุ้นกู้สกลุตา่งประเทศในไทย  
   (“FX bond”) 
- Baht Bond  
- หุ้นกู้แปลงสภาพ 

หุ้นกู้ /ตัว๋เงิน  
(ที่ไมใ่ช่ Securitization  
และตราสาร Basel) 

ได้รับอนญุาตเป็นการทัว่ไป 

 
*     

 
(รวมถึง
ข้อก าหนด
สทิธิ และ
สญัญา
แตง่ตัง้
ผู้แทน 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ) 

  
n/a 

 
(กรณีหุ้นกู้: สง่เฉพาะ

หนงัสอืขอจดข้อจ ากดัการ
โอนและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
เช่น มติผู้ ถือหุ้น/กรรมการ 
เฉพาะ Baht Bond ให้
แนบหนงัสอือนญุาตจาก

กระทรวงการคลงั 
กรณีตั๋วเงนิ: สง่เฉพาะ 
มติผู้ ถือหุ้น/กรรมการ) 

หุ้นกู้  Securitization และ Basel  
ต้องขออนญุาตเป็นรายครัง้ 

 
 

 
(print จากระบบ) 
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แนวทางการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี ้และรายงานต่าง ๆ 

หมายเหตุ * การย่ืนข้อมูล feature – ส่ง hard copy กรณีตราสารระยะยาว : print ใบสรุปการส่งข้อมลูตราสารจาก IPOS ซึง่ได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ 
                   กรณีตราสารระยะสัน้ : ไม่ต้องน าส่ง hard copy 

            ** รายงานการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์  ให้ย่ืนมาพร้อมรายงานผลการขาย 

ประเภทการเสนอขาย 
อนุญาต ยื่นข้อมูล feature ยื่น filing รายงานขาย** 

รายงานไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด/ใช้สทิธิ 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง Hard copy 
ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy* 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

ระบบ 
IPOS 

ส่ง  
Hard copy 

3. วงกว้าง – PO 
- หุ้นกู้ /ตัว๋เงินปกติ    
- หุ้นกู้อนพุนัธ์ 
- หุ้นกู้  Securitization 
- ศกุกู                     
- ตราสาร Basel 
- FX bond 
- Baht Bond  
- หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

 
(print จากระบบ) 

(กรณี Baht Bond ให้แนบ
หนงัสอือนญุาตจาก
กระทรวงการคลงั) 

 
*    

 
(รวมถึง
ข้อก าหนด
สทิธิ และ
สญัญา
แตง่ตัง้
ผู้แทน 

ผู้ ถือหุ้นกู้ ) 

  

4. หุ้นกู้ขายผู้ลงทุนต่างประเทศ  
 

(print จากระบบ) 

 
(พร้อม
รายงาน
ขาย) 

n/a n/a n/a     

 

 

  


