2.1 แบบวงแคบ (หุ้นกู้ 10 ราย หรือ ตั๋วเงิน 10 ฉบับ – PP วงแคบ)
(เฉพาะหุน้ กู้ Securitization

1. ขออนุญาต

ตราสาร Basel III และ IC Bond)

Online+P* หรือ Paperless

ชาระค่าธรรมเนียม

แบบ 35-2-1

2. กรณีหุ้นกู้ ส่งเอกสารตามรายการ จึงจะถือว่าได้รับ
อนุญาตเป็ นการทั่วไป (ตามประเภทตราสาร - ถ้ามี)
IPOS + upload
เอกสารประกอบ

2.1 หนังสือขอจดข้อจากัดการโอนหุน้ กู้
2.2 กรณีหุ้นกู้มีประกัน/มีผู้แทนผู้ถือหุน้ กู้ : ร่างข้อกาหนดสิทธิ
และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
2.3 กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้เงินจากหุ้นกู(้ แล้วแต่กรณี)
2.4 เอกสารเฉพาะอืน่ ๆ ตามประเภทตราสาร

3.ขาย

Online พร้อม upload
เอกสารประกอบ

4.รายงานผลการขาย
พร้อมแบบ Feature**

ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย

5.ไถ่ถอน/ใช้สิทธิ
เฉพาะกรณีไถ่ถอนก่อนกาหนด / มีการใช้สิทธิให้
Online
พร้อม upload
เอกสารประกอบ

รายงานภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการ

6.รายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ ส่วนกรณีไถ่ถอนเมื่อครบกาหนดอายุ ระบบปิ ดให้
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
P*

: ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

Online

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

Paperless

: ส่งข้อมูล online โดยใช้ digital signature

* ขัน้ ตอนการยื่นเอกสารข้างต้น ไม่ใช้กบั หุน้ กูท้ ี่เสนอขายต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ทัง้ นี ้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P* / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นาส่งเป็ น hard copy
แบบ feature**

: กรณีขอ้ มูลตราสารเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลที่ยื่นพร้อมเอกสารในข้อ 2 ให้แก้ไขข้อมูลตราสารให้เป็ นปัจจุบนั ก่อนยื่นรายงานผลการขาย

2

PP - วงแคบ

1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

2. การอนุญาต :
2.1 ประเภทตราสาร
2.1.1 กรณีตราสารหนีท้ ่วั ไป ได้แก่ ตั๋วเงิน หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กู้ท่มี ีอนุพนั ธ์แฝง
หุน้ กูท้ ่ีครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (ที่ไม่ใช่ 2.1.3) พันธบัตร/หุน้ กูส้ กุลเงินบาทของ
ผูอ้ อกต่างประเทศ (Baht Bond) ศุกูก หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน ตั๋วเงิน/หุน้ กู/้ พันธบัตรของหน่วยงานภาครัฐไทย และตราสารหนีส้ ง่ เสริมความ
ยั่งยืน (“Sustainability-linked Bond”)
* ผู้ออกตราสาร (ไม่รวมตั๋วเงิน) จะได้รบั อนุญาตเป็ นการทั่วไป ต่อเมื่อมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กาหนด1/ และ เมื่อยื่นข้อมูลพร้อมเอกสารผ่านระบบ online ของสานักงานก่อน
เสนอขาย ดังนี ้ (Baht Bond ต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อนด้วย)
1. หนังสือขอจดข้อจากัดการโอนตราสารให้อยู่ในกลุม่ PP วงแคบ
2. ร่างข้อกาหนดสิทธิและร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (กรณีหนุ้ กูม้ ีประกัน หรือ
หุน้ กูท้ ่จี ดั ให้มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู)้
3. แจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินในระบบ online ของสานักงาน (กรณีไม่ใช่หนุ้ กูท้ ่มี ี
อนุพนั ธ์แฝง ศุกกู หุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ และตราสารเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทประกันภัย)
4. หนังสือรับรองว่าตราสารที่เสนอขายเป็ นไปตามมาตรฐานใด เช่น International
Capital Market Association Sustainability-linked Bond Principles (กรณีเสนอขาย Sustainability-linked
Bond)
ทัง้ นี ้ ให้ upload เอกสารข้างต้น โดยใช้ username/ password ของ ผอ. ขึน้ ไป และไม่ตอ้ ง
นาส่ง hard copy
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*ผู้ออกตั๋วเงิน จะได้รบั อนุญาตเป็ นการทั่วไป ต้องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตที่กาหนด1/ ทัง้ นี ้ ในการเสนอขายตั๋วเงิน จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระบุขอ้ ความบน
ด้านหน้าและด้านหลังใบตั๋วเงิน ให้ครบถ้วนด้วย (เช่น ข้อความแสดงลักษณะการเสนอขาย การสลักหลังโอนโดย
ไม่มีสิทธิไล่เบีย้ แล้วแต่กรณี เป็ นต้น)
หมายเหตุ 1/ เงื่อนไขการอนุญาตดังนี ้ ก) ได้รบั มติคณะกรรมการ หรือมติผถู้ ือหุน้ กรณี
ผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ป็ นบริษัทมหาชนจากัด ข) ไม่เคยเสนอขายหุน้ กู้ ตั๋วเงิน ศุกกู ที่เป็ นการฝ่ าฝื นลักษณะการขายที่
จากัดเฉพาะผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ภายใน 2 ปี ก่อนวันยื่นข้อจากัดการโอน และ ค) ไม่เคยมี
ประวัติฝ่าฝื นเกณฑ์การนาเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายตราสารหนีไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายใน 2 ปี ก่อนวันแจ้ง
วัตถุประสงค์การใช้เงินต่อสานักงาน หรือก่อนวันยื่นคาขออนุญาต แล้วแต่กรณี
2.1.2 กรณีหนุ้ กูต้ ามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”)
* ให้ผจู้ าหน่ายสินทรัพย์ (originator) และ นิติบคุ คลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคาขออนุมตั ิ
โครงการฯ และคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กูต้ ามโครงการฯ ทัง้ นี ้ ให้ SPV ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ กู้
ที่ออกใหม่ตามโครงการในแต่ละครัง้ ก่อนการเสนอขายหุน้ กูต้ ามโครงการฯ นัน้ และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การอนุญาตเช่นเดียวกับ 2.1.1 และการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.1.1
2.1.3 กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (“ตราสาร Basel III”) และ
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (“Insurance Capital Bond”)
* ธนาคารและบริษัทประกันต้องยื่นคาขออนุญาตเสนอขายตราสาร Basel III และ
Insurance Capital Bond ที่ออกใหม่ และยื่นขอจดข้อจากัดการโอนตราสาร รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การอนุญาตที่กาหนดและการส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ 2.1.1
2.2 วิธีการยื่นคาขออนุญาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3)
ให้ย่นื คาขออนุญาตผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง
บริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน สาเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (กรณี บมจ. ออกหุน้ กู)้
ร่างข้อกาหนดสิทธิ โดยมีวิธีการยื่นข้อมูล 2 แบบ ดังนี ้
2.2.1 Partially paperless (Online+P*) : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ username/password ระดับ
ผอ. ขึน้ ไป พร้อมทัง้ upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริง และส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนาม
รับรองข้อมูลโดยผูม้ ีอานาจลงนามตาม 1 หรือ
2.2.2 Paperless : ส่งข้อมูล Online โดยใช้ digital signature ของผูม้ ีอานาจลงนามตาม 1.
2.3 การชาระค่าธรรมเนียม ให้ดาเนินการ ดังนี ้
2.3.1 ยื่นคาขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)
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2.3.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชาระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ
เมื่อคาขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รบั การตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน
ทัง้ นี้ ผู้ออกตราสารตาม 2.1 ข้ างต้ น จะต้ องยื่นข้ อมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยให้ ปฏิบัติ
ตาม 3. ด้ วย
3. การส่งข้อมูล feature
สามารถบันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายผ่านระบบ online ของสานักงาน ตัง้ แต่แรกที่ย่นื เอกสาร
ข้อ 2 หรืออย่างช้าต้องบันทึกข้อมูล Feature ภายในระยะเวลาเวลาเดียวกับรายงานผลการขาย โดยใช้
username/ password ของ ผอ. ขึน้ ไป และไม่ตอ้ งนาส่ง hard copy
4. การเปิ ดเผยข้อมูล : ไม่ตอ้ งยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้ วนก่อนเสนอขาย
5. รายงานผลการขาย :
ภายหลังการเสนอขาย ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดย
สานักงานอานวยความสะดวกในการส่งข้อมูล พร้อม upload เอกสารประกอบรายงานขาย ผ่านระบบ online
ของสานักงาน โดยผูก้ ดส่งข้อมูลต้องเป็ นระดับ ผอ. ขึน้ ไป และไม่ตอ้ งนาส่ง hard copy
6. การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ :
ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือหุน้ กูท้ ่มี ีอนุพนั ธ์แฝง ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
6.1 กรณีไถ่ถอนตราสารตามกาหนดอายุ : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS
จะปิ ดยอดคงเหลือเป็ นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกาหนดอายุ
6.2 กรณีไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนดอายุ (put / call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็ นหุ้นตาม
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือหุน้ กูท้ ่ีมีอนุพนั ธ์แฝง หรือถูกปลดหนี/้ บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ
Insurance Capital Bond : ให้บนั ทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/ password ของ ผอ.
ขึน้ ไป ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ เกิดรายการ โดยไม่ตอ้ งนาส่ง hard copy
7. การรายงานเหตุการณ์ทมี่ ีนัยสาคัญภายหลังการเสนอขาย :
7.1 หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึน้ ผูอ้ อกตราสารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลตามแนวทางการ
รายงานเหตุการณ์ท่มี ีนยั สาคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)
7.2 กรณีเสนอขาย Sustainability-linked Bond ผูอ้ อกตราสารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลดังต่อไปนี ้
ต่อสานักงาน และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ (ถ้ามี) ตามแนวทางรายงานสาหรับการเสนอขาย Sustainability-linked Bond
7.2.1 ผลความคืบหน้าหรือผลความสาเร็จตามตัวชีว้ ดั และเป้าหมายด้านความยั่งยืน และ
ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ของตราสาร ณ รอบปี ประเมินผล
7.2.2 การเปลี่ยนแปลงผูป้ ระเมินภายนอกที่เป็ นอิสระ (external review provider) (ถ้ามี)
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ฝ่ ายตราสารหนี ้
โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสายอนุมตั ิตราสารหนี)้

PP - วงแคบ

