2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :
2.2(1)แบบวงจากัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW) สำหรับกำรเสนอขำยตรำสำรหนีใ้ นลักษณะรำยครัง้
(เฉพำะตรำสำรหนีเ้ สนอขำย HNW, หุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง

ขออนุญาต

เสนอขำย II, หุน้ กู้ Securitization และตรำสำร Basel III)

Online+P* หรือ Paperless
ชำระค่ำธรรมเนียม

แบบ 35-2-1
(ทุกตรำสำร
ยกเว้นตั๋วเงิน)
)

กรณีหุ้นกู้มีประกัน/ด้อยสิทธิ/มีผู้แทนฯ :
ส่งร่างข้อกาหนดสิทธิ +
ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)

จดข้อจากัดการโอน
กรอกแบบฟอร์มใน IPOS

Filing (69-Debt-II&HNW)
มีผล 1,5,10 วันทาการ* (แล้วแต่กรณี)

ส่ง feature
ตราสาร

Upload
ใน IPOS

IPOS + upload
เอกสารประกอบ

Online+P* หรือ Paperless
ชำระค่ำธรรมเนียม

Online พร้อม upload
เอกสารประกอบ

ขาย

รายงานผลการขาย

ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

Online
พร้อม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

เฉพำะกรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด / มีกำรใช้สิทธิให้
รำยงำนภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดรำยกำร
ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอำยุ ระบบปิ ดให้
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
P*

: ส่ง hard copy เฉพำะหน้ำรับรองควำมถูกต้อง

Online

: ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึน้ ไป (แต่งตัง้ ผ่ำนแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless

: ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

* ขัน้ ตอนกำรยื่นเอกสำรข้ำงต้น ไม่ใช้กบั หุน้ กูท้ ี่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในต่ำงประเทศ
ทัง้ นี ้ หำกไม่สำมำรถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจำกข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็ น hard copy
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1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

2. การอนุญาต :
2.1 วิธีกำรยื่นคำขออนุญำต (เฉพำะกรณีตรำสำรหนีท้ ่ขี ำย HNW หุน้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝงที่ขำย II โดย
ผูอ้ อกตรำสำรมิได้เป็ นสถำบันกำรเงินที่มี derivative license หุน้ กู้ Securitization ตรำสำรด้อยสิทธิ
เพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ (“ตรำสำร Basel III”) และตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุน
ของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”))
ให้ย่นื คำขออนุญำตผ่ำนระบบ IPOS พร้อม upload เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองบริษัท
อำยุไม่เกิน 3 เดือน สำเนำมติคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้ กู)้ ร่ำงข้อกำหนด
สิทธิ โดยมีวิธีกำรยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี ้
2.1.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ
ผอ. ขึน้ ไป พร้อมทัง้ upload หน้ำลงนำมรับรองควำมถูกต้องที่มีลำยเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพำะหน้ำ
ลงนำมรับรองข้อมูลโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1. หรือ
2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1.
2.2 กำรชำระค่ำธรรมเนียม ให้ดำเนินกำร ดังนี ้
2.2.1 ยื่นคำขออนุญำตผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อสร้ำงใบแจ้งเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)
2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จำกระบบ IPOS และชำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรที่ระบุในใบแจ้งฯ
เมื่อคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบได้รบั กำรตรวจสอบว่ำครบถ้วนถูกต้องตำมคู่มือประชำชน
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2.3 ประเภทตรำสำร
2.3.1 กรณีตรำสำรหนีท้ ่วั ไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หุน้ กูท้ ่คี รบกำหนดไถ่ถอน
เมื่อเลิกกิจกำร หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.3.4) หุน้ กูส้ กุลเงินตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย (FX Bond)
พันธบัตร/หุน้ กูส้ กุลเงินบำทของผูอ้ อกต่ำงประเทศ (Baht Bond) ศุกูก หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ตั๋วเงิน/หุน้ กู/้ พันธบัตรของหน่วยงำนภำครัฐ
และตรำสำรหนีส้ ง่ เสริมควำมยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) ผูอ้ อกตรำสำรต้องยื่นคำขออนุญำตก่อนกำร
เสนอขำยในแต่ละครัง้ เฉพำะกรณีเสนอขำยต่อ HNW และผูไ้ ด้รบั อนุญำตต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรอนุญำต
เกี่ยวกับตรำสำรด้วย
* กรณีหนุ้ กู/้ พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรให้อยู่ในกลุม่ II หรือ
HNW ต่อสำนักงำนผ่ำนระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตำม 4. มีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี ้ ให้ผไู้ ด้รบั อนุญำตยื่น
ขอจดข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวมำพร้อมกับ กำรส่งข้อมูล feature ตำม 3.
* กรณีหนุ้ กูม้ ีประกันหรือหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กูท้ ่จี ดั ให้มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ต้องยื่น
ร่ำงข้อกำหนดสิทธิและร่ำงสัญญำแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ำมี) ผ่ำนระบบ IPOS มำพร้อมกับกำรจด
ข้อจำกัดกำรโอนด้วย
* กรณี Baht Bond ต้องได้รบั อนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังก่อน โดยมูลค่ำกำรเสนอขำย
ทัง้ หมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รบั อนุญำต
* กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ต่อ HNW ต้องจัดให้มีผปู้ ระเมินภำยนอก
ที่เป็ นอิสระ (“external review provider”) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและทำหน้ำที่ตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนีส้ ง่ เสริม
ควำมยั่งยืนที่ออกใหม่
2.3.2 กรณีหนุ้ กูต้ ำมโครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (“โครงกำรฯ”)
* ให้ผจู้ ำหน่ำยสินทรัพย์ (originator) และ นิติบุคคลเฉพำะกิจ (“SPV”) ยื่นคำขออนุมตั ิ
โครงกำรฯ และคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ กูต้ ำมโครงกำรฯ ทัง้ นี ้ ให้ SPV ยื่นคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ กู้
ที่ออกใหม่ตำมโครงกำรในแต่ละครัง้ ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ กูต้ ำมโครงกำรฯ นัน้ และต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
กำรอนุญำตเช่นเดียวกับ 2.3.1
2.3.3 กรณีหนุ้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝง
(1) กรณีเสนอขำยต่อ II และผูอ้ อกตรำสำรเป็ นสถำบันกำรเงินที่มี derivatives license
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นคำขออนุญำตเป็ นผูอ้ อกและเสนอขำยตรำสำรหนี ้
(2) กรณีนอกเหนือจำก (1) ผูอ้ อกตรำสำรต้องยื่นคำขออนุญำตเป็ นผูอ้ อกและ
เสนอขำยตรำสำรหนี ้
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ทัง้ นี ้ ผูอ้ อกตรำสำรทัง้ 2 กรณีตอ้ งยื่นจดข้อจำกัดกำรโอนหุน้ กู้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
กำรอนุญำต และกำรส่งเอกสำรเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.3.1
2.3.4 กรณีตรำสำร Basel III และ Insurance Capital Bond
* ธนำคำรต้องยื่นคำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำร Basel III และ Insurance Capital
Bond ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดข้อจำกัดกำรโอนตรำสำร รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรอนุญำต และกำรส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.3.1
ทัง้ นี้ ผู้ออกตราสารตาม 2.3 ข้ างต้ น จะต้ องยื่นข้ อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) ผ่านระบบ
IPOS โดยให้ ปฏิบัติตาม 3. ด้ วย
3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ
3.1 กรณีตรำสำรหนีอ้ ่นื นอกจำก 3.2 ให้บนั ทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขำยผ่ำนระบบ IPOS โดยใช้
username/ password ของผอ.ขึน้ ไป พร้อม upload เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนำมติคณะกรรมกำรและ/หรือ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้ กู)้ ร่ำงข้อกำหนดสิทธิ และ Check list กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขอนุญำต
ก่อนวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ ละร่ำงหนังสือชีช้ วน (“แบบ filing”) มีผลใช้บงั คับ
3.2 กรณีหนุ้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝง
* สำหรับกำรเสนอขำยภำยใต้แบบ filing ในลักษณะโครงกำร 1 ปี (shelf filing) ผ่อนปรนให้บนั ทึก
ข้อมูล feature เป็ นรำยรุน่ ผ่ำนระบบ IPOS ในช่วงที่จะจัดทำรำยงำนผลกำรขำยตำม 4. ได้
* สำหรับหุน้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝงสกุลเงินต่ำงประเทศ ให้บนั ทึกข้อมูล feature เป็ นรำยรุ่นผ่ำนระบบ
IPOS ก่อนกำรเสนอขำย
* สำหรับกำรเสนอขำยที่ย่นื แบบ filing รำยครัง้ ให้ปฏิบตั ิตำม 3.1
4. การเปิ ดเผยข้อมูล :
4.1 แบบ filing และระยะเวลำมีผลใช้บงั คับ
* ใช้แบบ 69-DEBT-II&HNW (สำหรับกำรเสนอขำยหุน้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝงต่อ II&HHW
โดยสถำบันกำรเงินตำมเกณฑ์ของสำนักงำนหรือมี derivatives license สำมำรถเลือกใช้แบบ 69-DEBT-SP
หรือ 69-DEBT-II&HNW ได้ และใช้แบบ 69-SK สำหรับกำรเสนอขำยศุกกู ) โดยแสดงข้อมูลตำมที่กำหนด
เช่น ข้อมูลของผูอ้ อกตรำสำรหนี ้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย และสรุปข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ำมี)
* กำรมีผลใช้บงั คับ : พ้น 1 วันทำกำร (cooling off period) นับแต่วนั ที่สำนักงำนได้รบั แบบ filing
ที่แก้ไขครัง้ หลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย) เฉพำะตรำสำร Basel III ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น
10 วันทำกำร และศุกูก ให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น 5 วันทำกำร
4.2 วิธีกำรยื่นแบบ filing
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ให้ย่นื แบบ filing และร่ำงหนังสือชีช้ วนรวมเป็ นเอกสำร 1 ชุด1 ผ่ำนระบบ IPOS ตำมหัวข้อที่กำหนด
โดยปกหน้ำของเอกสำรและส่วนของกำรลงนำมรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร ให้ระบุช่ือเอกสำรรวมกันว่ำ
“แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ ละร่ำงหนังสือชีช้ วน” โดยมีวิธีกำรส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี ้
4.2.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ
ผอ. ขึน้ ไป ทัง้ นี ้ เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี2้ ครบถ้วน ให้สง่ ข้อมูล Online พร้อมทัง้ upload
หน้ำลงนำมรับรองควำมถูกต้องที่มีลำยเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพำะหน้ำลงนำมรับรองข้อมูลโดย
ผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1. หรือ
4.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1.
เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนีค้ รบถ้วน
4.3 กำรชำระค่ำธรรมเนียม
4.3.1 ยื่นแบบ filing ผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อสร้ำงใบแจ้งฯ
4.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จำกระบบ IPOS และชำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรที่ระบุในใบแจ้งฯ
เมื่อแบบ filing และเอกสำรประกอบได้รบั กำรตรวจสอบว่ำครบถ้วนถูกต้องตำมคู่มือประชำชน
5. รายงานผลการขาย :
ภำยหลังกำรเสนอขำย ให้ย่นื รำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย โดยส่งข้อมูล
Online ด้วย username/password ระดับ ผอ. ขึน้ ไป พร้อม upload เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระบุใน
แบบรำยงำนผลกำรขำย เช่น ข้อกำหนดสิทธิฉบับลงนำม รวมทัง้ upload แบบรำยงำนผลกำรขำยที่ลงนำมโดย
ผูม้ ีอำนำจ (ตำมที่ระบุในตำรำงข้อ 1) โดยไม่ตอ้ งนำส่ง hard copy ทัง้ หมด
6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :
ในกำรไถ่ถอนตรำสำร หรือกำรใช้สิทธิตำมหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือหุน้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝง ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
6.1 กรณีไถ่ถอนตรำสำรตามกาหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิ ด
ยอดคงเหลือเป็ นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอำยุ
6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอำยุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ ตำม
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือหุน้ กูท้ ่ีมีอนุพนั ธ์แฝง หรือถูกปลดหนี/้ บังคับแปลงสภำพตำมตรำสำร Basel III และ
Insurance Capital Bond : ให้บนั ทึกข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของ ผอ.
ขึน้ ไป ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดรำยกำร โดยไม่ตอ้ งนำส่ง hard copy

ร่ำงหนังสือชีช้ วนจะต้องเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543
เรื่อง แบบของร่ำงหนังสือชีช้ วน ลงวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2543
2
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ ได้แก่ (1) จำนวนและรำคำตรำสำรหนีท้ ี่เสนอขำย (2) ระยะเวลำของกำรเสนอขำย
(3) อัตรำผลประโยชน์ตอบแทน (4) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรร (5) ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (ถ้ำมี)
และ (6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับข้อมูลตำม (1) (2) (3) (4) และ (5)
1
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7. การรายงานเหตุการณ์ทมี่ ีนัยสาคัญภายหลังการเสนอขาย :
7.1 หำกมีเหตุกำรณ์ตำมมำตรำ 57 เกิดขึน้ ผูอ้ อกตรำสำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวตำมแนว
ทำงกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีมีนยั สำคัญภำยหลังกำรเสนอขำย (มำตรำ 57)
7.2 กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ผูอ้ อกตรำสำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลดังต่อไปนี ้
ต่อสำนักงำน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ำมี) ตำมแนวทำงรำยงำนสำหรับกำรเสนอขำย Sustainability-linked Bond
7.2.1 ผลควำมคืบหน้ำหรือผลควำมสำเร็จตำมตัวชีว้ ดั และเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน และ
ผลกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ ของตรำสำร ณ รอบปี ประเมินผล
7.2.2 กำรเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ำมี)
ฝ่ ำยตรำสำรหนี ้
โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสำยอนุมตั ิตรำสำรหนี)้
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2.2 (2) แบบวงจากัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW)
สาหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)
เฉพำะเสนอขำยต่อ HNW จะต้องยื่นคำขออนุญำตพร้อมแบบ filing ครัง้ แรก

แบบ 35-2-1

แบบ 69-BaseII&HNW

แบบ 69-Pricing
(รุ่นแรก)

Online หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ

Online+P* หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ

ชำระค่ำธรรมเนียม

ชำระค่ำธรรมเนียม

- โครงกำรมีอำยุ 2 ปี
- มีผลใช้บงั คับ 1 วันทำกำร

ขาย

ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย
Online พร้อม

Online+P* หรือ

upload เอกสาร
ประกอบ

รายงานผลการขาย

แบบ 69-Pricing

Paperless พร้อม

upload เอกสาร
ประกอบ

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ
เฉพำะกรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด / มีกำรใช้สิทธิให้
Online

พร้อม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

รำยงำนภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดรำยกำร
ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอำยุ ระบบปิ ดให้
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
P*

: ส่ง hard copy เฉพำะหน้ำรับรองควำมถูกต้อง

งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึน้ ไป (แต่งตัง้ ผ่ำนแบบฟอร์ม EF-3)
ยืOnline
่นแบบ filing ครัง้ ต่:อส่ไป
Paperless

: ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

ทัง้ นี ้ หำกไม่สำมำรถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจำกข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็ น hard copy
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Online หรือ
Paperless พร้อม

แบบ 69-Supplement

Paperless พร้อม
upload เอกสารประกอบ

ยื่นก่อนแบบ 69-Pricing หำกเกิดเหตุกำรณ์
ตำมที่ประกำศกำหนด

upload เอกสารประกอบ

Online หรือ

II&HNW

แบบ 69-Pricing
(รายรุ่น)

ชำระค่ำธรรมเนียม

หำกเลือกส่งแบบ Online จะต้องส่ง P* ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกินรำยงำนผลกำรขำยสำหรับ
ตรำสำรรุน่ นัน้ ๆ

ขาย
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย
Online พร้อม

upload เอกสาร
ประกอบ

รายงานผลการขาย

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

Online

พร้อม upload
เอกสารประกอบ

เฉพำะกรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด / มีกำรใช้สิทธิให้

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ

รำยงำนภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดรำยกำร
ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอำยุ ระบบปิ ด
ให้อตั โนมัติ

หมายเหตุ:
P*

: ส่ง hard copy เฉพำะหน้ำรับรองควำมถูกต้อง

Online

: ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึน้ ไป (แต่งตัง้ ผ่ำนแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless

: ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

ทัง้ นี ้ หำกไม่สำมำรถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจำกข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็ น hard copy
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1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

2. การอนุญาต
2.1 วิธีกำรยื่นคำขออนุญำต (แบบ 35-2-1) (เฉพำะกรณีเสนอขำย HNW)
ให้ย่นื คำขออนุญำตผ่ำนระบบ IPOS พร้อม upload เอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองบริษัท
อำยุไม่เกิน 3 เดือน สำเนำมติคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้ กู)้ โดยมีวิธีกำรยื่น
ข้อมูล 2 แบบ ดังนี ้
2.1.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ
ผอ. ขึน้ ไป พร้อมทัง้ upload หน้ำลงนำมรับรองควำมถูกต้องที่มีลำยเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพำะ
หน้ำลงนำมรับรองข้อมูลโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1. หรือ
2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1.
2.2 กำรชำระค่ำธรรมเนียม ให้ดำเนินกำร ดังนี ้
2.2.1 ยื่นคำขออนุญำตผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อสร้ำงใบแจ้งเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)
2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จำกระบบ IPOS และชำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรที่ระบุในใบแจ้งฯ
เมื่อคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบได้รบั กำรตรวจสอบว่ำครบถ้วนถูกต้องตำมคู่มือประชำชน
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2.3 ประเภทตรำสำร
กำรเสนอขำยตรำสำรหนีท้ ่จี ะยื่นแบบ filing ในลักษณะโครงกำรได้ จะต้องเป็ นกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรหนีด้ งั ต่อไปนี ้ ตั๋วเงิน หุน้ กู้ หุน้ กูส้ กุลเงินตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย (FX Bond)
พันธบัตร/หุน้ กูส้ กุลเงินบำทโดยผูอ้ อกต่ำงประเทศ (Baht Bond) ตั๋วเงิน/หุน้ กู/้ พันธบัตรของหน่วยงำนภำครัฐ
หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ศุกกู และ
ตรำสำรหนีส้ ง่ เสริมควำมยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) โดยจะต้องยื่นคำขออนุญำตเฉพำะกรณี
เสนอขำยต่อ HNW
* กรณีหนุ้ กู/้ พันธบัตร จะต้องยื่นขอจดข้อจำกัดกำรโอนตรำสำรให้อยู่ในกลุม่ II หรือ HNW ต่อ
สำนักงำนผ่ำนระบบ IPOS ก่อนวันที่แบบ filing ตำม 3.
* กรณีหนุ้ กูม้ ีประกันหรือหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิหรือหุน้ กูท้ ่จี ดั ให้มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ต้องยื่น
ร่ำงข้อกำหนดสิทธิและร่ำงสัญญำแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ำมี) ผ่ำนระบบ IPOS มำพร้อมกับกำรจด
ข้อจำกัดกำรโอนด้วย
* กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ต่อ HNW ต้องจัดให้มีผปู้ ระเมินภำยนอกที่เป็ น
อิสระ (“external review provider”) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและทำหน้ำที่ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหนีส้ ง่ เสริมควำมยั่งยืนที่ออกใหม่
หรือเมื่อจะมีกำรออกและเสนอขำยแต่ละครัง้ ในอนำคต
3. ยื่นแบบ filing ครั้งแรกและการมีผลใช้บังคับ:
3.1 กำรยื่นแบบ filing
* ยื่นเป็ นรำยโครงกำร โดยกรณีขำย HNW ให้ย่นื คำขออนุญำตมำพร้อมกับแบบ filing ดังนี ้
ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW (สำหรับหุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ใช้แบบ
69-BASE-II&HNW-REIT หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ ฐำน ใช้แบบ 69-BASE-II&HNW-IFT)
โดยแสดงข้อมูลที่กำหนดตำมหลักเกณฑ์ เช่น ข้อมูลของผูอ้ อกตรำสำรหนี ้ สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร
(Factsheet) และข้อกำหนดสิทธิ และ
แบบ 69-Pricing ให้ย่นื พร้อมกับแบบ 69-BASE-II&HNW เมื่อต้องกำรยื่นแบบ filing ครัง้ แรก
โดยแสดงข้อมูลตำมแบบที่กำหนดเป็ นรำยรุน่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย (Pricing) และ ข้อกำหนดสิทธิ
ส่วนเพิ่ม
3.2 กำรมีผลใช้บงั คับ :
* กำรมีผลใช้บงั คับ : พ้น 1 วันทำกำร (cooling off period) ) นับแต่วนั ที่สำนักงำนได้รบั แบบ
35-2-1 (เฉพำะกรณีเสนอขำยต่อ HNW) แบบ 69-BASE-II&HNW และแบบ 69-Pricing รุน่ แรก ที่แก้ไขครัง้
หลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย)
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* ผูไ้ ด้รบั อนุญำตสำมำรถเสนอขำยได้ไม่จำกัดมูลค่ำและจำนวนครัง้ ที่เสนอขำยภำยใน 2 ปี
นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุญำต โดยยังต้องยื่นแบบ filing ครัง้ ต่อไปตำม 4. ด้วย
3.3 วิธีกำรยื่นแบบ filing
ให้ย่นื แบบ filing และร่ำงหนังสือชีช้ วนรวมเป็ นเอกสำร 1 ชุด3 ผ่ำนระบบ IPOS ตำมหัวข้อที่กำหนด
โดยปกหน้ำของเอกสำรและส่วนของกำรลงนำมรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร ให้ระบุช่ือเอกสำรรวมกันว่ำ
“แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ ละร่ำงหนังสือชีช้ วน” โดยมีวิธีกำรส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี ้
3.3.1 Partial paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ
ผอ. ขึน้ ไป พร้อมทัง้ upload หน้ำลงนำมรับรองควำมถูกต้องที่มีลำยเซ็นจริง และนำส่ง hard copy เฉพำะ
หน้ำลงนำมรับรองควำมถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1. ในขัน้ ตอนกำรยื่นแบบ filing เพื่อเปิ ดเผยข้อมูล
เบือ้ งต้น หรือ
3.3.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผูม้ ีอำนำจลงนำมตำม 1.
ในขัน้ ตอนกำรยื่นแบบ filing เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลเบือ้ งต้น และเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี4้
ครบถ้วน
3.4 กำรชำระค่ำธรรมเนียม
3.4.1 ยื่นแบบ filing ผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อสร้ำงใบแจ้งฯ
3.4.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จำกระบบ IPOS และชำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรที่ระบุในใบแจ้งฯ
เมื่อแบบ filing และเอกสำรประกอบได้รบั กำรตรวจสอบว่ำครบถ้วนถูกต้องตำมคู่มือประชำชน
4. ยื่นแบบ filing ครั้งต่อไป:
* ให้ย่นื แบบ filing ที่มีรำยละเอียดตำมแบบ 69-Pricing เป็ นรำยรุ่น โดยอ้ำงอิงข้อมูลของ
แบบ 69-Base ตำมที่ได้ย่นื ไว้ในครัง้ แรก และอ้ำงอิงแบบ 69-Supplement ที่ได้ย่นื ไว้ก่อนหน้ำนี ้ (ถ้ำมี)
* ให้สง่ แบบผ่ำนระบบ IPOS ตำมหัวข้อที่กำหนด โดยมีวิธีกำรส่งข้อมูลตำม 3.3 ข้ำงต้น
* กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนเกี่ยวกับกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ ให้ผอู้ อกตรำสำรยื่นแบบ 69-Supplement ตำมวิธีกำรส่ง
ข้อมูลตำม 3.3 ข้ำงต้น ก่อนกำรยื่นแบบ 69-Pricing ทุกครัง้ โดยจะมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น 1 วันทำกำรนับแต่
วันที่สำนักงำนได้รบั แบบ 69-Supplement

ร่ำงหนังสือชีช้ วนจะต้องเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2543
เรื่อง แบบของร่ำงหนังสือชีช้ วน ลงวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2543
4
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ ได้แก่ (1) จำนวนและรำคำตรำสำรหนีท้ ี่เสนอขำย (2) ระยะเวลำของกำรเสนอขำย
(3) อัตรำผลประโยชน์ตอบแทน (4) รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรร (5) ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (ถ้ำมี)
และ (6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับข้อมูลตำม (1) (2) (3) (4) และ (5)
3
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* ในกำรแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนสำหรับตรำสำรรุน่ ที่จะเสนอขำย ให้แสดงข้อมูลตำมแบบ 69-Base
ตำมที่ได้ย่นื ไว้ในครัง้ แรก หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ลำ่ สุด (ฉบับหลังจำกที่มีกำรยื่นแบบ 69-Base
ตำมที่ได้มีกำรยื่น update ตำมแบบ 69-Supplement) รวมถึงแบบ 69-Supplement ที่ได้ย่นื ไว้ก่อนหน้ำนี ้
(ถ้ำมี) ให้แก่ผลู้ งทุนด้วย
5. รายงานผลการขาย :
ภำยหลังกำรเสนอขำย ให้ย่นื รำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย โดยส่งข้อมูล
Online ด้วย username/password ระดับ ผอ. ขึน้ ไป พร้อม upload เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ระบุใน
แบบรำยงำนผลกำรขำย เช่น ข้อกำหนดสิทธิหลักฉบับลงนำม (กรณีเสนอขำยครัง้ แรก) ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม
ฉบับลงนำม (กรณีเสนอขำย pricing) รวมทัง้ upload แบบรำยงำนผลกำรขำยที่ลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจ (ตำมที่
ระบุในตำรำงข้อ 1) โดยไม่ตอ้ งนำส่ง hard copy ทัง้ หมด
6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :
ในกำรไถ่ถอนตรำสำร หรือกำรใช้สิทธิตำมหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือหุน้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝง ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
6.1 กรณีไถ่ถอนตรำสำรตามกาหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิ ด
ยอดคงเหลือเป็ นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอำยุ
6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดอำยุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ ตำม
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือหุน้ กูท้ ่ีมีอนุพนั ธ์แฝง : ให้บนั ทึกข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนระบบ IPOS โดยใช้ username/
password ของผอ.ขึน้ ไป ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดรำยกำร โดยไม่ตอ้ งนำส่ง hard copy
7. การรายงานเหตุการณ์ทมี่ ีนัยสาคัญภายหลังการเสนอขาย :
7.1 หำกมีเหตุกำรณ์ตำมมำตรำ 57 เกิดขึน้ ผูอ้ อกตรำสำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลดังกล่ำว ตำม
แนวทำงกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ท่มี ีนยั สำคัญภำยหลังกำรเสนอขำย (มำตรำ 57)
7.2 กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ผูอ้ อกตรำสำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลดังต่อไปนี ้
ต่อสำนักงำน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ำมี) ตำมแนวทำงรำยงำนสำหรับกำรเสนอขำย Sustainability-linked Bond
7.2.1 ผลควำมคืบหน้ำหรือผลควำมสำเร็จตำมตัวชีว้ ดั และเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน และผล
กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ ของตรำสำร ณ รอบปี ประเมินผล
7.2.2 กำรเปลี่ยนแปลง external review provider (ถ้ำมี)
ฝ่ ำยตรำสำรหนี ้
โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสำยอนุมตั ิตรำสำรหนี)้

