
 
 

 

 

2.1 แบบวงแคบ (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ต๋ัวเงนิ 10 ฉบับ – PP วงแคบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรณีหุ้นกู้ ส่งเอกสารตามรายการ จึงจะถือว่าได้รับ 

อนุญาตเป็นการท่ัวไป (ตามประเภทตราสาร - ถ้ามี) 
2.1 หนังสอืขอจดข้อจ ากัดการโอนหุน้กู ้

2.2 กรณีหุ้นกู้มีประกัน/มีผู้แทนผู้ถือหุน้กู้ : ร่างข้อก าหนดสทิธิ 

และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

2.3 กรอกขอ้มูลวตัถุประสงคก์ารใช้เงนิจากหุ้นกู(้แล้วแตก่รณี) 

2.4 เอกสารเฉพาะอืน่ ๆ ตามประเภทตราสาร 
 

      

3.ขาย 
  

      

6.รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
 

4.รายงานผลการขาย 

พร้อมแบบ Feature** 

      

5.ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
 

      

ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 

หมายเหตุ: 

P*  : ส่ง hard copy เฉพาะหนา้รบัรองความถกูตอ้ง 

Online  : ส่งขอ้มลู online โดยใช ้username/password ระดบั ผอ.ขึน้ไป หรือเทียบเท่า (แต่งตัง้ผา่นแบบฟอรม์ EF-3)  

Paperless  : ส่งขอ้มลู online โดยใช ้digital signature 

* ขัน้ตอนการยื่นเอกสารขา้งตน้ ไม่ใชก้บัหุน้กูท้ี่เสนอขายต่อผูล้งทนุในต่างประเทศ  

ทัง้นี ้หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจากขอ้ขดัขอ้งของระบบ ใหน้ าส่งเป็น hard copy  

แบบ feature**  : กรณีขอ้มลูตราสารเปลี่ยนแปลงจากขอ้มลูที่ยื่นพรอ้มเอกสารในขอ้ 2  ใหแ้กไ้ขขอ้มลูตราสารใหเ้ป็นปัจจบุนัก่อนยื่นรายงานผลการขาย 

1. ขออนุญาต  Online+P* หรือ Paperless 

      

(เฉพาะหุน้กู ้Securitization  

ตราสาร Basel III และ IC Bond)  

ช าระค่าธรรมเนียม 

Online  

พร้อม upload 

เอกสารประกอบ 

 

Online พร้อม upload 

เอกสารประกอบ 

 

IPOS + upload 

เอกสารประกอบ 

 

แบบ 35-2-1 

เฉพาะกรณีไถ่ถอนก่อนก าหนด / มีการใชสิ้ทธิให้

รายงานภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดรายการ  

ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอาย ุระบบปิดให้

อตัโนมตั ิ
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PP - วงแคบ 

1.  การลงนามรับรองความถูกต้อง 

 
2.  การอนุญาต : 

2.1  ประเภทตราสาร 

    2.1.1  กรณีตราสารหนีท้ั่วไป ไดแ้ก่ ตั๋วเงิน  หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  หุน้กู้ที่มีอนพุนัธแ์ฝง 
หุน้กูท้ี่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ  หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.1.3)  พนัธบตัร/หุน้กูส้กลุเงินบาทของ 
ผูอ้อกต่างประเทศ (Baht Bond) ศกุูก หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อ 
การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน ตั๋วเงิน/หุน้กู/้พนัธบตัรของหน่วยงานภาครฐัไทย และตราสารหนีส้ง่เสรมิความ
ยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) 

     *  ผู้ออกตราสาร (ไม่รวมตั๋วเงนิ) จะไดร้บัอนญุาตเป็นการทั่วไป ต่อเมื่อมีคณุสมบติั 
เป็นไปตามเงื่อนไขการอนญุาตที่ก าหนด1/ และ เมื่อยื่นขอ้มลูพรอ้มเอกสารผ่านระบบ online ของส านกังานก่อน
เสนอขาย ดงันี ้ (Baht Bond ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัก่อนดว้ย) 

   1. หนงัสือขอจดขอ้จ ากดัการโอนตราสารใหอ้ยู่ในกลุม่ PP วงแคบ  
   2. รา่งขอ้ก าหนดสิทธิและรา่งสญัญาแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(กรณีหุน้กูม้ีประกนั หรือ

หุน้กูท้ี่จดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู)้ 
   3. แจง้วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินในระบบ online ของส านกังาน (กรณีไม่ใช่หุน้กูท้ี่มี

อนพุนัธแ์ฝง ศกุกู หุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์และตราสารเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุของธนาคาร
พาณิชยแ์ละบรษิัทประกนัภยั) 

4. หนงัสือรบัรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็นไปตามมาตรฐานใด เช่น International 
Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked 
Bond) 

ทัง้นี ้ให ้upload เอกสารขา้งตน้ โดยใช ้username/ password ของ ผอ. ขึน้ไป และไม่ตอ้ง
น าสง่ hard copy 
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*ผู้ออกตั๋วเงนิ จะไดร้บัอนุญาตเป็นการทั่วไป ตอ้งมีคณุสมบติัเป็นไปตามเงื่อนไข 

การอนุญาตที่ก าหนด1/  ทัง้นี ้ในการเสนอขายตั๋วเงิน จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการระบขุอ้ความบน
ดา้นหนา้และดา้นหลงัใบตั๋วเงิน ใหค้รบถว้นดว้ย (เช่น ขอ้ความแสดงลกัษณะการเสนอขาย การสลกัหลงัโอนโดย
ไม่มีสิทธิไลเ่บีย้ แลว้แต่กรณี เป็นตน้) 

หมายเหต ุ 1/ เงื่อนไขการอนุญาตดงันี ้ ก) ไดร้บัมติคณะกรรมการ หรือมติผูถื้อหุน้กรณี 

ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นบริษัทมหาชนจ ากดั  ข) ไม่เคยเสนอขายหุน้กู ้ตั๋วเงิน ศกุกู ที่เป็นการฝ่าฝืนลกัษณะการขายท่ี
จ ากดัเฉพาะผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ ภายใน 2 ปีก่อนวนัยื่นขอ้จ ากดัการโอน  และ ค) ไม่เคยมี
ประวติัฝ่าฝืนเกณฑก์ารน าเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายตราสารหนีไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคภ์ายใน 2 ปีก่อนวนัแจง้
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินต่อส านกังาน หรือก่อนวนัยื่นค าขออนญุาต แลว้แต่กรณี    

2.1.2  กรณีหุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(“โครงการฯ”)   
          *  ใหผู้จ้  าหน่ายสินทรพัย ์(originator) และ นิติบคุคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ย่ืนค าขออนมุติั
โครงการฯ และค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการฯ  ทัง้นี ้ให ้SPV ยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุน้กู้             
ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครัง้ก่อนการเสนอขายหุน้กูต้ามโครงการฯ นัน้ และตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไข        
การอนุญาตเช่นเดียวกบั 2.1.1 และการสง่เอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกบั  2.1.1 

  2.1.3  กรณีตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุของธนาคารพาณิชย ์(“ตราสาร Basel III”) และ
ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุของบรษิัทประกนัภยั (“Insurance Capital Bond”) 

            *  ธนาคารและบรษิัทประกนัตอ้งยื่นค าขออนญุาตเสนอขายตราสาร Basel III และ 
Insurance Capital Bond ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดขอ้จ ากดัการโอนตราสาร รวมทัง้ปฏิบติัตามเงื่อนไข 
การอนุญาตที่ก าหนดและการสง่เอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกบั  2.1.1  

2.2  วิธีการย่ืนค าขออนญุาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3) 
ใหย้ื่นค าขออนญุาตผ่านระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือรบัรอง 

บรษิัทอายไุม่เกิน 3 เดือน ส าเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้กู)้ 
รา่งขอ้ก าหนดสิทธิ โดยมีวิธีการย่ืนขอ้มลู 2 แบบ ดงันี ้

2.2.1  Partially paperless (Online+P*) : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้username/password ระดบั  
ผอ. ขึน้ไป  พรอ้มทัง้ upload หนา้ลงนามรบัรองความถูกตอ้งที่มีลายเซ็นจรงิ  และสง่ hard copy เฉพาะหนา้ลงนาม
รบัรองขอ้มลูโดยผูม้ีอ  านาจลงนามตาม 1 หรือ 

2.2.2  Paperless : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้digital signature ของผูม้ีอ  านาจลงนามตาม 1. 
  2.3  การช าระค่าธรรมเนียม ใหด้ าเนินการ ดงันี ้
   2.3.1  ยื่นค าขออนญุาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจา้หนา้ที่เพื่อสรา้งใบแจง้เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียม (“ใบแจง้ฯ”) 
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   2.3.2  พิมพใ์บแจง้ฯ จากระบบ IPOS และช าระค่าธรรมเนียมตามวิธีการท่ีระบใุนใบแจง้ฯ                   
เมื่อค าขออนญุาตและเอกสารประกอบไดร้บัการตรวจสอบว่าครบถว้นถูกตอ้งตามคู่มือประชาชน 

  ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารตาม 2.1 ข้างต้น จะต้องย่ืนข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้ปฏิบัติ
ตาม 3. ด้วย  

3.  การส่งข้อมูล feature  
 สามารถบนัทกึขอ้มลู feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ online ของส านกังาน ตัง้แต่แรกที่ยื่นเอกสาร 

ขอ้ 2 หรืออย่างชา้ตอ้งบนัทกึขอ้มลู Feature ภายในระยะเวลาเวลาเดียวกบัรายงานผลการขาย  โดยใช ้
username/ password ของ ผอ. ขึน้ไป  และไม่ตอ้งน าสง่ hard copy  

4.  การเปิดเผยข้อมูล :  ไม่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนก่อนเสนอขาย  

5.  รายงานผลการขาย :   
 ภายหลงัการเสนอขาย ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  โดย

ส านกังานอ านวยความสะดวกในการสง่ขอ้มลู พรอ้ม upload เอกสารประกอบรายงานขาย ผ่านระบบ online 
ของส านกังาน  โดยผูก้ดสง่ขอ้มลูตอ้งเป็นระดบั ผอ. ขึน้ไป  และไม่ตอ้งน าสง่ hard copy  

6.  การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :  
 ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใชส้ิทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง ใหป้ฏิบติัดงันี ้ 

6.1  กรณีไถ่ถอนตราสารตามก าหนดอายุ : ไม่ต้องบันทกึการไถ่ถอน  โดยระบบ IPOS  
จะปิดยอดคงเหลือเป็นศนูยโ์ดยอตัโนมติัเมื่อพน้วนัครบก าหนดอายุ  

6.2  กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบก าหนดอายุ (put / call option)  หรือใชส้ิทธิแปลงเป็นหุ้นตาม 
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง หรือถกูปลดหนี/้บงัคบัแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ 
Insurance Capital Bond : ใหบ้นัทกึขอ้มลูดงักลา่วผ่านระบบ IPOS โดยใช ้username/ password ของ ผอ.  
ขึน้ไป ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่  เกิดรายการ โดยไม่ตอ้งน าสง่ hard copy  

7.  การรายงานเหตุการณท์ีม่ีนัยส าคัญภายหลังการเสนอขาย :  
7.1  หากมีเหตกุารณต์ามมาตรา 57 เกิดขึน้ ผูอ้อกตราสารมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูตามแนวทางการ

รายงานเหตกุารณท์ี่มีนยัส าคญัภายหลงัการเสนอขาย (มาตรา 57)  
7.2  กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ผูอ้อกตราสารมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูดงัต่อไปนี ้          

ต่อส านกังาน และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) ตามแนวทางรายงานส าหรบัการเสนอขาย Sustainability-linked Bond 
7.2.1  ผลความคืบหนา้หรือผลความส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัและเปา้หมายดา้นความยั่งยืน และ 

ผลการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ของตราสาร ณ รอบปีประเมินผล 
7.2.2 การเปลี่ยนแปลงผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) (ถา้มี)  



5 
 

 

PP - วงแคบ 

ฝ่ายตราสารหนี ้
โทรศพัท ์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนมุติัตราสารหนี)้  


