
2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้:   

2.3 แบบวงกว้าง (PO) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่ง feature  

ตราสาร 
 

ยกเว้นตราสารระยะสัน้  ให้ปฏิบตัิดงันี ้ 

   - บนัทกึใน IPOS โดยไมต้่องสง่ hard copy หรือ 

   - บนัทกึ feature ในขัน้ตอนจดัท ารายงานผล 

      การขายก็ได้ 
IPOS + ส่งใบสรุป

การส่งข้อมูลตราสาร  

+ เอกสารประกอบ 

      

Filing (69-Debt-PO) 

มีผล 1,5,10 วันท าการ*  

(แล้วแต่กรณี) 

 

ขาย 
 

      

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
 

รายงานผลการขาย + 

เอกสารประกอบ 
IPOS + hard copy       

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
 

      

ภายใน 15 วนันบัแตส่ิน้เดือนที่เสนอขาย 

IPOS 

IPOS + hard copy 

ขออนุญาต 

IPOS + hard copy       

(กรณีBaht Bond ต้องขออนญุาต

จากกระทรวงการคลงัก่อน) 

หมายเหตุ: 

* เฉพาะกรณี Non-Listed ยื่น filing PO ครัง้แรก และตราสาร Basel มี cooling off period 10 วนัท าการ 

** ขัน้ตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไมใ่ช้กบัหุ้นกู้ที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในตา่งประเทศ  

ภายใน 15 วนันบัแตส่ิน้เดือนทีเ่กิดรายการ โดยให้รายงาน

เฉพาะกรณีไถ่ถอนก่อนก าหนด / มีการใช้สทิธิ 

สว่นกรณีไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอาย ุระบบปิดให้อตัโนมตัิ 

ช าระคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ช าระคา่ธรรมเนียม 
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1. การอนุญาต : 

  1.1  กรณีตราสารหนีท้ัว่ไป ได้แก่ ตัว๋เงิน  หุ้นกู้   หุ้นกู้แปลงสภาพ  หุ้นกู้อนพุนัธ์  หุ้นกู้ ท่ีครบก าหนด 
ไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ  ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร 
Basel”)  หุ้นกู้สกลุเงินตราตา่งประเทศในประเทศไทย (FX Bond)  ศกุกู  และตราสารหนีข้องหนว่ยงานภาครัฐ 
   *  ให้ย่ืนค าขออนญุาตผา่นระบบ IPOS และน าสง่ hard copy1 ตอ่ส านกังานด้วย  ทัง้นี ้ผู้ได้รับ
อนญุาตต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขการอนญุาตเก่ียวกบัตราสารด้วย   

*  ผู้ได้รับอนญุาตสามารถเสนอขายได้ไมจ่ ากดัมลูคา่และจ านวนครัง้ท่ีเสนอขายภายใน 2 ปี 
นบัแตว่นัท่ีส านกังานแจ้งผลอนญุาต  ยกเว้น FX Bond และตราสาร Basel ให้ผู้ออกตราสารย่ืนค าขออนญุาต
ก่อนการเสนอขายในแตล่ะครัง้ 

  1.2  กรณีหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (“โครงการฯ”)   
  *  ให้ผู้จ าหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบคุคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ย่ืนค าขออนมุตัโิครงการฯ 
และค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการฯ ผา่นระบบ online (IPOS) และน าสง่ hard copy1 ตอ่ส านกังาน    
ทัง้นี ้SPV ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขการอนญุาตเชน่เดียวกบั 1.1  

*  ให้นิตบิคุคลเฉพาะกิจย่ืนค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีออกใหมต่ามโครงการในแตล่ะครัง้ก่อน 
การเสนอขายหุ้นกู้ตามโครงการนัน้ 

 1.3  กรณีพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ตา่งประเทศในประเทศไทย (Baht Bond) 
* ผู้ ได้รับอนญุาตสามารถเสนอขายได้ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ท่ีเสนอขายภายใน 9 เดือนนบัแตว่นัท่ี

ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั  ทัง้นี ้มลูคา่การเสนอขาย Baht Bond ทัง้หมดต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับ
อนญุาต   

  ท้ังน้ี ผู้ออกตราสารตาม 1.1 – 1.3 ข้างต้น จะต้องย่ืนข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้
ปฏิบัตติามข้อ 2 ด้วย  

2.  การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ 

2.1  กรณีตราสารหนีร้ะยะยาว :  ให้บนัทกึข้อมลู feature ท่ีจะเสนอขายผา่นระบบ IPOS ก่อนวนัท่ี 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนงัสือชีช้วน (“แบบ filing”) มีผลใช้บงัคบั  และน าสง่
เอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็น hard copy1 ตอ่ส านกังาน ได้แก่  

(1) ใบสรุปการสง่ข้อมลูตราสาร ซึง่พิมพ์จากระบบ IPOS (แสดง barcode)  
(2) เอกสารท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบใุนใบสรุปการสง่ข้อมลูตราสาร เชน่ หนงัสือขอจดข้อจ ากดัการโอน

หุ้นกู้ /ตราสาร  ส าเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (กรณี บมจ. ออกหุ้นกู้ )  ร่างข้อก าหนดสิทธิ 
(ถ้ามี)  Check list การปฏิบตัติามเง่ือนไขอนญุาต  

                                                           
1
 ดรูายละเอยีดตาม “แนวปฏิบตัิการสง่ข้อมลูผา่นระบบ IPOS และวิธีการสง่ hard copy” 
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  2.2  กรณีตราสารหนีร้ะยะสัน้  : ผอ่นปรนโดยยงัไมต้่องบนัทกึข้อมลู feature ก่อนเสนอขาย  แตส่ามารถ
บนัทกึข้อมลู feature เป็นรายรุ่นในระบบ IPOS (ไมต้่องสง่ hard copy) ในชว่งท่ีจะจดัท ารายงานผลการขาย
ตามข้อ 4 ก็ได้   

3.  การเปิดเผยข้อมูล :  ย่ืนแบบ filing ผา่นระบบ IPOS พร้อมทัง้สง่ hard copy1 ตอ่ส านกังาน  

  3.1  แบบและระยะเวลามีผลใช้บงัคบั 
*  ใช้แบบ 69-DEBT-PO  (FX bond และ Baht bond สามารถเลือกใช้แบบ 69-DEBT-PO หรือ 

แบบ 69-FD ได้, เฉพาะศกุกูใช้แบบ 69-Sukuk)  โดยแสดงข้อมลูตามแบบท่ีก าหนด เชน่ ข้อมลูของผู้ออกตราสาร
หนี ้ ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย  และสรุปข้อก าหนดสิทธิ (ถ้ามี)   

*  ย่ืนเป็นรายครัง้ท่ีเสนอขาย  แตผ่่อนปรนให้ตราสารหนีร้ะยะสัน้สามารถย่ืน filing รายปี2 ได้   
*  การมีผลใช้บงัคบั : พ้น 1,5,10 วนัท าการ (cooling off period) นบัแตว่นัท่ีส านกังานได้รับ 

แบบ filing ท่ีแก้ไขครัง้หลงัสดุ (ไมร่วมข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย) โดย 
1 วนัท าการ - กรณีเป็นบริษัทท่ีมีหน้าท่ีตามมาตรา 56 และไม่ต้องจดัท าข้อก าหนดสิทธิ หรือ

ข้อก าหนดสิทธิไมแ่ตกตา่งจากข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน หรือข้อก าหนดสิทธิเคยย่ืนตอ่ส านกังานไมเ่กิน 1 ปี  
(ไมร่วมการเสนอขายศกุกู ตราสาร Basel และหุ้นกู้ตามโครงการ securitization) 

5 วนัท าการ - กรณีเป็นบริษัทท่ีมีหน้าท่ีตามมาตรา 56 และข้อก าหนดสิทธิแตกตา่งจากมาตรฐาน 
หรือไมใ่ชข้่อก าหนดสิทธิท่ีเคยย่ืนตอ่ส านกังานในชว่ง 1 ปี (ไมร่วมการเสนอขายศกุกู FX Bond  Baht Bond   
ตราสาร Basel  หุ้นกู้อนพุนัธ์ และหุ้นกู้ตามโครงการ securitization) 

10 วนัท าการ - กรณีเป็นบริษัทท่ีไมมี่หน้าท่ีตามมาตรา 56 (เชน่ Non-listed ท่ีเสนอขาย PO  
ครัง้แรก)  หรือบริษัทท่ีมีหน้าท่ีตามมาตรา 56 แตถ่กูสัง่ให้เปิดเผยข้อมลูเพิ่มเตมิ  หรือการเสนอขายตราสาร 
Basel รวมทัง้กรณีเสนอขายศกุกู FX Bond  Baht Bond  และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีไมเ่ข้าขา่ย 1 วนัท าการ 

ส าหรับกรณีหุ้นกู้ตามโครงการ securitization ทกุกรณี จะมีผลใช้บงัคบัเม่ือพ้น 10 วนัท าการ   
ส าหรับกรณีศกุกู จะมีผลใช้บงัคบัเม่ือพ้น 14 วนัท าการ   
 

  3.2  วิธีการย่ืนแบบ filing และการช าระคา่ธรรมเนียม   
*  ให้สง่แบบ filing online ผา่นระบบ IPOS ตามหวัข้อท่ีก าหนด และน าสง่ hard copy1 ฉบบัจริง 

ท่ีผู้ รับมอบอ านาจลงนามก ากบัเอกสาร (initial) ทกุหน้าแล้ว    
หมายเหต ุ: ทกุครัง้ท่ีมีการแก้ไขข้อมลูเพิ่มเตมิ ให้แก้ไขในระบบ IPOS และน าสง่ hard copy  

โดยแนบใบน าสง่ท่ีมี barcode มาด้วยเสมอ 
 
 

                                                           
2
  ตราสารหนีร้ะยะสัน้สามารถเสนอขายได้ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ที่เสนอขายจนถงึวนัสิน้รอบระยะเวลาในการสง่แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี  โดยต้องน าสง่งบการเงินระหวา่งกาลและงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีตามมาตรา 56 ด้วย 
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4.  รายงานผลการขาย :   
ภายหลงัการเสนอขาย ให้บนัทกึรายงานผลการขายผา่นระบบ IPOS  และน าสง่ hard copy1 ตอ่

ส านกังานภายใน 15 วนันบัแตส่ิน้เดือนท่ีเสนอขาย ได้แก่ 
(1)  รายงานผลการขายซึง่พิมพ์จากระบบ IPOS (แสดง barcode)   
(2)  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีระบใุนแบบรายงานผลการขาย เชน่ ส าเนาข้อก าหนดสิทธิ (ถ้ามี)  

ส าเนาสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ /ตราสาร (ถ้ามี)  หนงัสือยอมรับการแตง่ตัง้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ /ตราสาร 
และหนงัสือรับทราบข้อจ ากดัการโอนของนายทะเบียน (เฉพาะกรณีบริษัทไมไ่ด้เป็นนายทะเบียนเอง) 

5.  การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :  
 ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้อนพุนัธ์ ให้ปฏิบตัดิงันี ้ 

5.1  กรณีไถ่ถอนตราสารตามก าหนดอาย ุ: ไม่ต้องบันทกึการไถ่ถอน  โดยระบบ IPOS จะปิด 
ยอดคงเหลือเป็นศนูย์โดยอตัโนมตัเิม่ือพ้นวนัครบก าหนดอาย ุ 

5.2  กรณีไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดอาย ุ(put / call option)  หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตาม 
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้อนพุนัธ์ หรือถกูปลดหนี/้บงัคบัแปลงสภาพตามตราสาร Basel :  

ให้บนัทกึข้อมลูดงักลา่วผ่านระบบ IPOS ภายใน 15 วนันบัแตส่ิน้เดือนท่ีเกิดรายการ โดยไมต้่อง
น าสง่ hard copy   

6.  การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญภายหลังการเสนอขาย :  
 หากมีเหตกุารณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึน้ บริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูดงักลา่ว โดยน าสง่ hard copy 
ตอ่ส านกังานโดยไมช่กัช้า พร้อมทัง้รายงานข้อมลูทาง online  โดยสามารถดรูายละเอียดตามแนวทาง 
การรายงานเหตกุารณ์ท่ีมีนยัส าคญัภายหลงัการเสนอขาย (มาตรา 57) 

ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย์-ตราสารหนีแ้ละตราสารอ่ืน 
โทรศพัท์  0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ตอ่สายอนมุตัติราสารหนี)้  


