
 

 

 2. แนวทางการย่ืนเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้:   
2.2(1)แบบวงจ ากัด (ผู้ลงทนุสถาบันหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ – II/HNW) ส ำหรบักำรเสนอขำยตรำสำรหนีใ้นลกัษณะรำยครัง้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดข้อจ ากัดการโอน 
กรอกแบบฟอรม์ใน IPOS 

 

กรณีหุ้นกู้มีประกัน/ด้อยสิทธิ/มีผู้แทนฯ : 

ส่งร่างข้อก าหนดสิทธิ + 

ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) 
 

      

ส่ง feature  

ตราสาร 
 

      

Filing (69-Debt-II&HNW) 

มีผล 1,5,10 วันท าการ* (แล้วแต่กรณี) 

 

ขาย 
 

      

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
 

 

รายงานผลการขาย 

      

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
 

      

ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำย 

ขออนุญาต       

(เฉพำะตรำสำรหนีเ้สนอขำย HNW, หุน้กูท่ี้มีอนพุนัธแ์ฝง            

เสนอขำย II, หุน้กู ้Securitization และตรำสำร Basel III) 

 

(ทกุตรำสำร 
ยกเวน้ตั๋วเงิน) 
) 

 

Online+P* หรือ Paperless 

 ช ำระค่ำธรรมเนียม 

Upload 

ใน IPOS 

Online+P* หรือ Paperless 

 ช ำระค่ำธรรมเนียม 

IPOS + upload 

เอกสารประกอบ 

Online พร้อม upload 

เอกสารประกอบ 

 

Online  

พร้อม upload 

เอกสารประกอบ 

 

เฉพำะกรณีไถ่ถอนก่อนก ำหนด / มีกำรใชสิ้ทธิให้

รำยงำนภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีเกิดรำยกำร  

ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบก ำหนดอำย ุระบบปิดให้

อตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: 

P*  : ส่ง hard copy เฉพำะหนำ้รบัรองควำมถกูตอ้ง 

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

Paperless  : ส่งขอ้มลู online โดยใช ้digital signature 

* ขัน้ตอนกำรยื่นเอกสำรขำ้งตน้ ไม่ใชก้บัหุน้กูท้ี่เสนอขำยต่อผูล้งทนุในต่ำงประเทศ  

ทัง้นี ้หำกไม่สำมำรถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจำกขอ้ขดัขอ้งของระบบ ใหน้ ำส่งเป็น hard copy  

 

แบบ 35-2-1 
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1.  การลงนามรับรองความถูกต้อง 

 
 
2.  การอนุญาต : 

2.1  วิธีกำรย่ืนค ำขออนญุำต (เฉพำะกรณีตรำสำรหนีท้ี่ขำย HNW หุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงที่ขำย II โดย             
ผูอ้อกตรำสำรมิไดเ้ป็นสถำบนักำรเงินที่มี derivative license หุน้กู ้Securitization ตรำสำรดอ้ยสิทธิ                  
เพื่อนบัเป็นเงินกองทนุของธนำคำรพำณิชย ์(“ตรำสำร Basel III”) และตรำสำรดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุ
ของบรษิัทประกนัภยั (“Insurance Capital Bond”)) 

ใหย้ื่นค ำขออนญุำตผ่ำนระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสำรที่เก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือรบัรองบรษิัท
อำยไุม่เกิน 3 เดือน ส ำเนำมติคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้กู)้ รำ่งขอ้ก ำหนด
สิทธิ โดยมีวิธีกำรยื่นขอ้มลู 2 แบบ ดงันี ้

2.1.1  Partially paperless (Online+P*) : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้username/password ระดบั 
ผอ. ขึน้ไป พรอ้มทัง้ upload หนำ้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งที่มีลำยเซ็นจรงิ  และน ำส่ง hard copy เฉพำะหนำ้
ลงนำมรบัรองขอ้มลูโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1. หรือ 

2.1.2  Paperless : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้digital signature ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1. 
  2.2  กำรช ำระค่ำธรรมเนียม ใหด้ ำเนินกำร ดงันี ้
   2.2.1  ยื่นค ำขออนญุำตผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจำ้หนำ้ที่เพื่อสรำ้งใบแจง้เรียกเก็บ 
ค่ำธรรมเนียม (“ใบแจง้ฯ”) 
   2.2.2  พิมพใ์บแจง้ฯ จำกระบบ IPOS และช ำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรท่ีระบใุนใบแจง้ฯ                    
เมื่อค ำขออนญุำตและเอกสำรประกอบไดร้บักำรตรวจสอบว่ำครบถว้นถูกตอ้งตำมคู่มือประชำชน 
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  2.3  ประเภทตรำสำร 
2.3.1  กรณีตรำสำรหนีท้ั่วไป ไดแ้ก่ ตั๋วเงิน  หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภำพ  หุน้กูท้ี่ครบก ำหนดไถ่ถอน       

เมื่อเลิกกิจกำร  หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.3.4)  หุน้กูส้กลุเงินตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย (FX Bond)  
พนัธบตัร/หุน้กูส้กลุเงินบำทของผูอ้อกต่ำงประเทศ (Baht Bond)  ศกุูก  หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุใน
อสงัหำรมิทรพัย ์ หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำน ตั๋วเงิน/หุน้กู/้พนัธบตัรของหน่วยงำนภำครฐั  
และตรำสำรหนีส้ง่เสรมิควำมยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) ผูอ้อกตรำสำรตอ้งยื่นค ำขออนญุำตก่อนกำร
เสนอขำยในแต่ละครัง้เฉพำะกรณีเสนอขำยต่อ HNW และผูไ้ดร้บัอนุญำตตอ้งปฏิบติัตำมเงื่อนไขกำรอนญุำต
เก่ียวกบัตรำสำรดว้ย 

*  กรณีหุน้กู/้พนัธบตัร จะตอ้งยื่นขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนตรำสำรใหอ้ยู่ในกลุม่ II หรือ 
HNW ต่อส ำนกังำนผ่ำนระบบ IPOS ก่อนวนัที่แบบ filing ตำม 4. มีผลใชบ้งัคบั  ทัง้นี ้ใหผู้ไ้ดร้บัอนญุำตยื่น      
ขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวมำพรอ้มกบั กำรสง่ขอ้มลู feature ตำม 3.     

*  กรณีหุน้กูม้ีประกนัหรือหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท้ี่จดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตอ้งยื่น                   
รำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิและรำ่งสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ (ถำ้มี) ผ่ำนระบบ IPOS มำพรอ้มกบักำรจด 
ขอ้จ ำกดักำรโอนดว้ย 

*  กรณี Baht Bond ตอ้งไดร้บัอนญุำตจำกกระทรวงกำรคลงัก่อน  โดยมลูค่ำกำรเสนอขำย 
ทัง้หมดตอ้งไม่เกินวงเงินที่ไดร้บัอนญุำต   

*  กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ต่อ HNW ตอ้งจดัใหม้ีผูป้ระเมินภำยนอก        
ที่เป็นอิสระ (“external review provider”) ซึ่งมีคณุสมบติัและท ำหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีส้ง่เสรมิ           
ควำมยั่งยืนที่ออกใหม่ 

  2.3.2  กรณีหุน้กูต้ำมโครงกำรแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(“โครงกำรฯ”)   
*  ใหผู้จ้  ำหน่ำยสินทรพัย ์(originator) และ นิติบุคคลเฉพำะกิจ (“SPV”) ยื่นค ำขออนมุติั

โครงกำรฯ และค ำขออนญุำตเสนอขำยหุน้กูต้ำมโครงกำรฯ  ทัง้นี ้ให ้SPV ยื่นค ำขออนญุำตเสนอขำยหุน้กู้              
ที่ออกใหม่ตำมโครงกำรในแต่ละครัง้ก่อนกำรเสนอขำยหุน้กูต้ำมโครงกำรฯ นัน้ และตอ้งปฏิบติัตำมเงื่อนไข        
กำรอนุญำตเช่นเดียวกบั 2.3.1  

 2.3.3  กรณีหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง 
(1)  กรณีเสนอขำยต่อ II และผูอ้อกตรำสำรเป็นสถำบนักำรเงินที่มี derivatives license 

ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งยื่นค ำขออนญุำตเป็นผูอ้อกและเสนอขำยตรำสำรหนี  ้
(2)  กรณีนอกเหนือจำก (1) ผูอ้อกตรำสำรตอ้งยื่นค ำขออนญุำตเป็นผูอ้อกและ 

เสนอขำยตรำสำรหนี ้ 
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 ทัง้นี ้ผูอ้อกตรำสำรทัง้ 2 กรณีตอ้งยื่นจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้รวมทัง้ปฏิบติัตำมเงื่อนไข                  
กำรอนุญำต และกำรสง่เอกสำรเพิ่มเติมเช่นเดียวกบั 2.3.1   

 2.3.4  กรณีตรำสำร Basel III และ Insurance Capital Bond 
* ธนำคำรตอ้งยื่นค ำขออนญุำตเสนอขำยตรำสำร Basel III และ Insurance Capital 

Bond ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนตรำสำร รวมทัง้ปฏิบติัตำมเงื่อนไขกำรอนญุำต และกำรสง่
เอกสำรเพิ่มเติมเช่นเดียวกบั  2.3.1  

  ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารตาม 2.3 ข้างต้น จะต้องย่ืนข้อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) ผ่านระบบ 
IPOS โดยให้ปฏิบัติตาม 3. ด้วย  

3.  การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบ 
 3.1 กรณีตรำสำรหนีอ่ื้นนอกจำก 3.2 ใหบ้นัทกึขอ้มลู feature ที่จะเสนอขำยผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้

username/ password ของผอ.ขึน้ไป  พรอ้ม upload เอกสำรที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส ำเนำมติคณะกรรมกำรและ/หรือ

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้กู)้ รำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิ และ Check list กำรปฏิบติัตำมเงื่อนไขอนญุำต 

ก่อนวนัที่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละรำ่งหนงัสือชีช้วน (“แบบ filing”) มีผลใชบ้งัคบั   

3.2 กรณีหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง  

*  ส ำหรบักำรเสนอขำยภำยใตแ้บบ filing ในลกัษณะโครงกำร 1 ปี (shelf filing) ผ่อนปรนใหบ้นัทึก

ขอ้มลู feature  เป็นรำยรุน่ผ่ำนระบบ IPOS ในช่วงที่จะจดัท ำรำยงำนผลกำรขำยตำม 4. ได ้ 

*  ส ำหรบัหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงสกลุเงินต่ำงประเทศ ใหบ้นัทกึขอ้มลู feature เป็นรำยรุ่นผ่ำนระบบ 

IPOS ก่อนกำรเสนอขำย 

*  ส ำหรบักำรเสนอขำยที่ยื่นแบบ filing รำยครัง้ ใหป้ฏิบติัตำม 3.1 

4.  การเปิดเผยข้อมูล :   
  4.1  แบบ filing และระยะเวลำมีผลใชบ้งัคบั 

*  ใชแ้บบ 69-DEBT-II&HNW  (ส ำหรบักำรเสนอขำยหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝงต่อ II&HHW                      
โดยสถำบนักำรเงินตำมเกณฑข์องส ำนกังำนหรือมี derivatives license สำมำรถเลือกใชแ้บบ 69-DEBT-SP   
หรือ 69-DEBT-II&HNW ได ้และใชแ้บบ 69-SK ส  ำหรบักำรเสนอขำยศกุกู)  โดยแสดงขอ้มลูตำมที่ก ำหนด           
เช่น ขอ้มลูของผูอ้อกตรำสำรหนี ้ ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำย  และสรุปขอ้ก ำหนดสิทธิ (ถำ้มี)    

*  กำรมีผลใชบ้งัคบั : พน้ 1 วนัท ำกำร (cooling off period) นบัแต่วนัที่ส  ำนกังำนไดร้บัแบบ filing  
ที่แกไ้ขครัง้หลงัสดุ (ไม่รวมขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำย)  เฉพำะตรำสำร Basel III ใหม้ีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้            
10 วนัท ำกำร และศกุูก ใหม้ีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ 5 วนัท ำกำร 

4.2  วิธีกำรย่ืนแบบ filing 
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ใหย้ื่นแบบ filing และรำ่งหนงัสือชีช้วนรวมเป็นเอกสำร 1 ชดุ1 ผ่ำนระบบ IPOS ตำมหวัขอ้ที่ก ำหนด
โดยปกหนำ้ของเอกสำรและสว่นของกำรลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร ใหร้ะบชุื่อเอกสำรรวมกนัว่ำ 
“แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละร่ำงหนงัสือชีช้วน” โดยมีวิธีกำรสง่ขอ้มลู 2 แบบ ดงันี ้

4.2.1  Partially paperless (Online+P*) : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้username/password ระดบั 
ผอ. ขึน้ไป  ทัง้นี ้เมื่อขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้2 ครบถว้น ใหส้ง่ขอ้มลู Online พรอ้มทัง้ upload 
หนำ้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งที่มีลำยเซ็นจรงิ และน ำสง่ hard copy เฉพำะหนำ้ลงนำมรบัรองขอ้มลูโดย          
ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1.  หรือ 

4.2.2  Paperless : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้digital signature ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1.                
เมื่อขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนีค้รบถว้น 

4.3  กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
4.3.1  ยื่นแบบ filing ผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจำ้หนำ้ที่เพื่อสรำ้งใบแจง้ฯ 
4.3.2  พิมพใ์บแจง้ฯ จำกระบบ IPOS และช ำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรท่ีระบใุนใบแจง้ฯ             

เมื่อแบบ filing และเอกสำรประกอบไดร้บักำรตรวจสอบว่ำครบถว้นถกูตอ้งตำมคู่มือประชำชน 

5.  รายงานผลการขาย :   
ภำยหลงักำรเสนอขำย ใหย้ื่นรำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำย โดยสง่ขอ้มลู 

Online ดว้ย username/password ระดบั ผอ. ขึน้ไป  พรอ้ม upload เอกสำรที่เก่ียวขอ้ง ตำมที่ระบใุน 
แบบรำยงำนผลกำรขำย เช่น ขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัลงนำม  รวมทัง้ upload แบบรำยงำนผลกำรขำยที่ลงนำมโดย 
ผูม้ีอ  ำนำจ (ตำมที่ระบใุนตำรำงขอ้ 1)  โดยไม่ตอ้งน ำสง่ hard copy ทัง้หมด 

6.  การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :  
 ในกำรไถ่ถอนตรำสำร หรือกำรใชส้ิทธิตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง ใหป้ฏิบติัดงันี ้ 

6.1  กรณีไถ่ถอนตรำสำรตามก าหนดอายุ : ไม่ต้องบันทกึการไถ่ถอน  โดยระบบ IPOS จะปิด 
ยอดคงเหลือเป็นศนูยโ์ดยอตัโนมติัเมื่อพน้วนัครบก ำหนดอำย ุ 

6.2  กรณีไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนดอำย ุ(put / call option)  หรือใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้ตำม 
หุน้กูแ้ปลงสภำพหรือหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง หรือถกูปลดหนี/้บงัคบัแปลงสภำพตำมตรำสำร Basel III และ 
Insurance Capital Bond : ใหบ้นัทกึขอ้มลูดงักลำ่วผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/ password ของ ผอ.  
ขึน้ไป ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดรำยกำร โดยไม่ตอ้งน ำสง่ hard copy   

 
1 รำ่งหนงัสือชีช้วนจะตอ้งเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่ สจ. 54/2543           
   เร่ือง แบบของรำ่งหนงัสือชีช้วน ลงวนัที่ 30 ตลุำคม พ.ศ. 2543  
2 ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ไดแ้ก่ (1)  จ ำนวนและรำคำตรำสำรหนีท้ี่เสนอขำย  (2)  ระยะเวลำของกำรเสนอขำย  
(3)  อตัรำผลประโยชนต์อบแทน   (4) รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร   (5) ผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (ถำ้มี)  
และ (6)  ขอ้มลูอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกนั หรือเกี่ยวกบัขอ้มลูตำม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
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7.  การรายงานเหตุการณท์ีม่ีนัยส าคัญภายหลังการเสนอขาย :  
 7.1  หำกมีเหตกุำรณต์ำมมำตรำ 57 เกิดขึน้ ผูอ้อกตรำสำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูดงักลำ่วตำมแนว
ทำงกำรรำยงำนเหตกุำรณท์ี่มีนยัส ำคญัภำยหลงักำรเสนอขำย (มำตรำ 57) 

7.2  กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ผูอ้อกตรำสำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูดงัต่อไปนี ้          
ต่อส ำนกังำน และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถำ้มี) ตำมแนวทำงรำยงำนส ำหรบักำรเสนอขำย Sustainability-linked Bond 

7.2.1  ผลควำมคืบหนำ้หรือผลควำมส ำเรจ็ตำมตวัชีว้ดัและเปำ้หมำยดำ้นควำมยั่งยืน และ 
ผลกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร ณ รอบปีประเมินผล 

7.2.2 กำรเปลี่ยนแปลง external review provider (ถำ้มี)  

ฝ่ำยตรำสำรหนี ้
โทรศพัท ์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสำยอนมุติัตรำสำรหนี)้ 
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2.2 (2) แบบวงจ ากัด (ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ – II/HNW)  
                 ส าหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)   

เฉพำะเสนอขำยต่อ HNW จะตอ้งยื่นค ำขออนญุำตพรอ้มแบบ filing ครัง้แรก  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบ filing ครัง้ตอ่ไป 

แบบ 35-2-1 แบบ 69-Base-

II&HNW 

แบบ 69-Pricing 

(รุ่นแรก) 

      

Online+P* หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ 

            

      
ขาย 

      

รายงานผลการขาย  

 

Online พร้อม 

upload เอกสาร

ประกอบ 

 

ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำย 

      

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 

เฉพำะกรณีไถ่ถอนก่อนก ำหนด / มีกำรใชสิ้ทธิให้

รำยงำนภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีเกิดรำยกำร  

ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบก ำหนดอำย ุระบบปิดให้

อตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: 

P*  : ส่ง hard copy เฉพำะหนำ้รบัรองควำมถกูตอ้ง 

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

Paperless  : ส่งขอ้มลู online โดยใช ้digital signature 

ทัง้นี ้หำกไม่สำมำรถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจำกขอ้ขดัขอ้งของระบบ ใหน้ ำส่งเป็น hard copy  

 

Online หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ 
 

 

แบบ 69-Pricing  

 

ช ำระค่ำธรรมเนียม ช ำระค่ำธรรมเนียม 

- โครงกำรมีอำย ุ2 ปี  

- มีผลใชบ้งัคบั 1 วนัท ำกำร  

 

 

       

Online+P* หรือ 

Paperless พร้อม 

upload เอกสาร

ประกอบ 

 

      

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
Online  

พร้อม upload 

เอกสารประกอบ 

 



8 
 

 

II&HNW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบบ 69-Pricing 

(รายรุ่น) 

      

Online หรือ 

Paperless พร้อม 

upload เอกสารประกอบ 

 

ขาย 

      

รายงานผลการขาย  

 

      

ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำย 

ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 

เฉพำะกรณีไถ่ถอนก่อนก ำหนด / มีกำรใชสิ้ทธิให ้

รำยงำนภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีเกิดรำยกำร  

ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบก ำหนดอำย ุระบบปิด 

ใหอ้ตัโนมตั ิ

หมายเหตุ: 

P*  : ส่ง hard copy เฉพำะหนำ้รบัรองควำมถกูตอ้ง 

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

Paperless  : ส่งขอ้มลู online โดยใช ้digital signature 

ทัง้นี ้หำกไม่สำมำรถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจำกขอ้ขดัขอ้งของระบบ ใหน้ ำส่งเป็น hard copy  

 

 

 

ช ำระค่ำธรรมเนียม 

      

รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 

Online พร้อม 

upload เอกสาร

ประกอบ 

 

Online  
พร้อม upload 

เอกสารประกอบ 

 

แบบ 69-Supplement 

      

ยื่นก่อนแบบ 69-Pricing หำกเกดิเหตกุำรณ ์

ตำมที่ประกำศก ำหนด 

หำกเลือกสง่แบบ Online จะตอ้งส่ง P* ภำยใน

ระยะเวลำไม่เกินรำยงำนผลกำรขำยส ำหรบั 

ตรำสำรรุน่นัน้ ๆ 

Online หรือ 

Paperless พร้อม 

upload เอกสารประกอบ 
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1. การลงนามรับรองความถูกต้อง 

 

2. การอนุญาต 

2.1  วิธีกำรย่ืนค ำขออนญุำต (แบบ 35-2-1) (เฉพำะกรณีเสนอขำย HNW) 
ใหย้ื่นค ำขออนญุำตผ่ำนระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสำรที่เก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือรบัรองบรษิัท

อำยไุม่เกิน 3 เดือน ส ำเนำมติคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้กู)้ โดยมีวิธีกำรยื่น
ขอ้มลู  2 แบบ ดงันี ้

2.1.1  Partially paperless (Online+P*) : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้username/password ระดบั 
ผอ. ขึน้ไป  พรอ้มทัง้ upload หนำ้ลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งที่มีลำยเซ็นจรงิ  และน ำสง่ hard copy เฉพำะ 
หนำ้ลงนำมรบัรองขอ้มลูโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1. หรือ 

2.1.2  Paperless : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้digital signature ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1. 
  2.2  กำรช ำระค่ำธรรมเนียม ใหด้ ำเนินกำร ดงันี ้
   2.2.1  ยื่นค ำขออนญุำตผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจำ้หนำ้ที่เพื่อสรำ้งใบแจง้เรียกเก็บ 
 ค่ำธรรมเนียม (“ใบแจง้ฯ”) 
   2.2.2  พิมพใ์บแจง้ฯ จำกระบบ IPOS และช ำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรท่ีระบใุนใบแจง้ฯ                  
เมื่อค ำขออนญุำตและเอกสำรประกอบไดร้บักำรตรวจสอบว่ำครบถว้นถูกตอ้งตำมคู่มือประชำชน 
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  2.3  ประเภทตรำสำร  
กำรเสนอขำยตรำสำรหนีท้ี่จะยื่นแบบ filing ในลกัษณะโครงกำรได ้จะตอ้งเป็นกำรออกและ                

เสนอขำยตรำสำรหนีด้งัต่อไปนี ้ตั๋วเงิน  หุน้กู ้ หุน้กูส้กลุเงินตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย (FX Bond)              
พนัธบตัร/หุน้กูส้กลุเงินบำทโดยผูอ้อกต่ำงประเทศ (Baht Bond)  ตั๋วเงิน/หุน้กู/้พนัธบตัรของหน่วยงำนภำครฐั  
หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำน ศกุกู และ           
ตรำสำรหนีส้ง่เสรมิควำมยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”) โดยจะตอ้งยื่นค ำขออนญุำตเฉพำะกรณี           
เสนอขำยต่อ HNW 

*  กรณีหุน้กู/้พนัธบตัร จะตอ้งยื่นขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนตรำสำรใหอ้ยู่ในกลุม่ II หรือ HNW ต่อ
ส ำนกังำนผ่ำนระบบ IPOS ก่อนวนัที่แบบ filing ตำม 3.   

*  กรณีหุน้กูม้ีประกนัหรือหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูท้ี่จดัใหม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้   ตอ้งยื่น 
รำ่งขอ้ก ำหนดสิทธิและรำ่งสญัญำแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ (ถำ้มี) ผ่ำนระบบ IPOS มำพรอ้มกบักำรจด 
ขอ้จ ำกดักำรโอนดว้ย 

*  กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ต่อ HNW ตอ้งจดัใหม้ีผูป้ระเมินภำยนอกที่เป็น
อิสระ (“external review provider”) ซึ่งมีคณุสมบติัและท ำหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีส้ง่เสริมควำมยั่งยืนที่ออกใหม่
หรือเมื่อจะมีกำรออกและเสนอขำยแต่ละครัง้ในอนำคต 

3.  ย่ืนแบบ filing คร้ังแรกและการมีผลใช้บังคับ: 

3.1  กำรยื่นแบบ filing  
*  ย่ืนเป็นรำยโครงกำร โดยกรณีขำย HNW ใหย้ื่นค ำขออนญุำตมำพรอ้มกบัแบบ filing ดงันี ้
    ใชแ้บบ 69-BASE-II&HNW (ส ำหรบัหุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ใชแ้บบ                

69-BASE-II&HNW-REIT  หุน้กูข้องทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำน ใชแ้บบ 69-BASE-II&HNW-IFT)  
โดยแสดงขอ้มลูที่ก ำหนดตำมหลกัเกณฑ ์เช่น ขอ้มลูของผูอ้อกตรำสำรหนี ้ สรุปขอ้มลูส ำคญัของตรำสำร 
(Factsheet) และขอ้ก ำหนดสิทธิ  และ  

    แบบ 69-Pricing ใหย้ื่นพรอ้มกบัแบบ 69-BASE-II&HNW เมื่อตอ้งกำรยื่นแบบ filing ครัง้แรก 
โดยแสดงขอ้มลูตำมแบบที่ก ำหนดเป็นรำยรุน่ เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำย (Pricing) และ ขอ้ก ำหนดสิทธิ
สว่นเพิ่ม  

3.2  กำรมีผลใชบ้งัคบั :  
*  กำรมีผลใชบ้งัคบั : พน้ 1 วนัท ำกำร (cooling off period) ) นบัแต่วนัที่ส  ำนกังำนไดร้บัแบบ              

35-2-1 (เฉพำะกรณีเสนอขำยต่อ HNW) แบบ 69-BASE-II&HNW และแบบ 69-Pricing รุน่แรก ที่แกไ้ขครัง้
หลงัสดุ (ไม่รวมขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำย)  
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*  ผูไ้ดร้บัอนญุำตสำมำรถเสนอขำยไดไ้ม่จ ำกดัมลูค่ำและจ ำนวนครัง้ที่เสนอขำยภำยใน 2 ปี               
นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนญุำต  โดยยงัตอ้งยื่นแบบ filing ครัง้ต่อไปตำม 4. ดว้ย  

3.3  วิธีกำรย่ืนแบบ filing 

ใหย้ื่นแบบ filing และรำ่งหนงัสือชีช้วนรวมเป็นเอกสำร 1 ชดุ3 ผ่ำนระบบ IPOS ตำมหวัขอ้ที่ก ำหนด
โดยปกหนำ้ของเอกสำรและสว่นของกำรลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร ใหร้ะบชุื่อเอกสำรรวมกนัว่ำ 
“แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละร่ำงหนงัสือชีช้วน” โดยมีวิธีกำรสง่ขอ้มลู 2 แบบ ดงันี ้

3.3.1  Partial paperless (Online+P*) : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้username/password ระดบั 
ผอ. ขึน้ไป  พรอ้มทัง้ upload หนำ้ลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งที่มีลำยเซ็นจรงิ และน ำส่ง hard copy เฉพำะ

หนำ้ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1. ในขัน้ตอนกำรย่ืนแบบ filing เพื่อเปิดเผยขอ้มลู

เบือ้งตน้ หรือ 

3.3.2  Paperless : สง่ขอ้มลู Online โดยใช ้digital signature ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมตำม 1.  
ในขัน้ตอนกำรยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ และเมื่อขอ้มลูเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้4 

ครบถว้น 

3.4  กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
3.4.1  ยื่นแบบ filing ผ่ำนระบบ IPOS และติดต่อเจำ้หนำ้ที่เพื่อสรำ้งใบแจง้ฯ 
3.4.2  พิมพใ์บแจง้ฯ จำกระบบ IPOS และช ำระค่ำธรรมเนียมตำมวิธีกำรท่ีระบใุนใบแจง้ฯ  

เมื่อแบบ filing และเอกสำรประกอบไดร้บักำรตรวจสอบว่ำครบถว้นถกูตอ้งตำมคู่มือประชำชน 

4. ย่ืนแบบ filing คร้ังต่อไป: 
 *  ใหย้ื่นแบบ filing ที่มีรำยละเอียดตำมแบบ 69-Pricing เป็นรำยรุ่น โดยอำ้งอิงขอ้มลูของ               

แบบ 69-Base ตำมที่ไดย้ื่นไวใ้นครัง้แรก และอำ้งอิงแบบ 69-Supplement ที่ไดย้ื่นไวก้่อนหนำ้นี ้(ถำ้มี) 

 *  ใหส้ง่แบบผ่ำนระบบ IPOS ตำมหวัขอ้ที่ก ำหนด โดยมีวิธีกำรสง่ขอ้มลูตำม 3.3 ขำ้งตน้  
 *  กรณีเกิดเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุเก่ียวกบักำรยื่น               

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ ใหผู้อ้อกตรำสำรยื่นแบบ 69-Supplement ตำมวิธีกำรสง่
ขอ้มลูตำม 3.3 ขำ้งตน้ ก่อนกำรย่ืนแบบ 69-Pricing ทุกครัง้  โดยจะมีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ 1 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ส  ำนกังำนไดร้บัแบบ 69-Supplement 

 
3 รำ่งหนงัสือชีช้วนจะตอ้งเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที่ สจ. 54/2543           
   เร่ือง แบบของรำ่งหนงัสือชีช้วน ลงวนัที่ 30 ตลุำคม พ.ศ. 2543 
4 ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ไดแ้ก่ (1)  จ ำนวนและรำคำตรำสำรหนีท้ี่เสนอขำย  (2)  ระยะเวลำของกำรเสนอขำย 

(3) อตัรำผลประโยชนต์อบแทน (4) รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรร  (5) ผลกำรจัดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (ถำ้มี) 
และ (6) ขอ้มลูอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกนั หรือเกี่ยวกบัขอ้มลูตำม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
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*  ในกำรแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนส ำหรบัตรำสำรรุน่ที่จะเสนอขำย  ใหแ้สดงขอ้มลูตำมแบบ 69-Base 
ตำมที่ไดย้ื่นไวใ้นครัง้แรก หรือแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีลำ่สดุ (ฉบบัหลงัจำกท่ีมีกำรยื่นแบบ 69-Base 
ตำมที่ไดม้ีกำรยื่น update ตำมแบบ 69-Supplement)  รวมถึงแบบ 69-Supplement ที่ไดย้ื่นไวก้่อนหนำ้นี ้
(ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูล้งทนุดว้ย  

5. รายงานผลการขาย :   
ภำยหลงักำรเสนอขำย ใหย้ื่นรำยงำนผลกำรขำยภำยใน 15 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำย โดยสง่ขอ้มลู 

Online ดว้ย username/password ระดบั ผอ. ขึน้ไป  พรอ้ม upload เอกสำรที่เก่ียวขอ้ง ตำมที่ระบใุน 
แบบรำยงำนผลกำรขำย เช่น ขอ้ก ำหนดสิทธิหลกัฉบบัลงนำม (กรณีเสนอขำยครัง้แรก)  ขอ้ก ำหนดสิทธิเพิ่มเติม
ฉบบัลงนำม (กรณีเสนอขำย pricing)  รวมทัง้ upload แบบรำยงำนผลกำรขำยท่ีลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจ (ตำมที่
ระบใุนตำรำงขอ้ 1)  โดยไม่ตอ้งน ำสง่ hard copy ทัง้หมด 

6.  การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :  
 ในกำรไถ่ถอนตรำสำร หรือกำรใชส้ิทธิตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง ใหป้ฏิบติัดงันี ้ 

6.1  กรณีไถ่ถอนตรำสำรตามก าหนดอายุ : ไม่ต้องบันทกึการไถ่ถอน  โดยระบบ IPOS จะปิด 
ยอดคงเหลือเป็นศนูยโ์ดยอตัโนมติัเมื่อพน้วนัครบก ำหนดอำย ุ 

6.2  กรณีไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนดอำย ุ(put / call option)  หรือใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้ตำม 
หุน้กูแ้ปลงสภำพหรือหุน้กูท้ี่มีอนพุนัธแ์ฝง : ใหบ้นัทึกขอ้มลูดงักลำ่วผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/ 
password ของผอ.ขึน้ไป ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดรำยกำร  โดยไม่ตอ้งน ำสง่ hard copy   

7.  การรายงานเหตุการณท์ีม่ีนัยส าคัญภายหลังการเสนอขาย :  
7.1  หำกมีเหตกุำรณต์ำมมำตรำ 57 เกิดขึน้ ผูอ้อกตรำสำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูดงักลำ่ว ตำม

แนวทำงกำรรำยงำนเหตกุำรณท์ี่มีนยัส ำคญัภำยหลงักำรเสนอขำย (มำตรำ 57) 
7.2  กรณีเสนอขำย Sustainability-linked Bond ผูอ้อกตรำสำรมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูดงัต่อไปนี ้          

ต่อส ำนกังำน และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถำ้มี) ตำมแนวทำงรำยงำนส ำหรบักำรเสนอขำย Sustainability-linked Bond 
7.2.1  ผลควำมคืบหนำ้หรือผลควำมส ำเรจ็ตำมตวัชีว้ดัและเปำ้หมำยดำ้นควำมยั่งยืน และผล               

กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ของตรำสำร ณ รอบปีประเมินผล 
7.2.2 กำรเปลี่ยนแปลง external review provider (ถำ้มี) 

ฝ่ำยตรำสำรหนี ้
โทรศพัท ์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสำยอนมุติัตรำสำรหนี)้  


