
แนวทางการย่ืนขอมูลผานระบบ IPOS และการสงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

ผูออกตราสารหนี้สามารถเลือกยื ่นเอกสารคำขออนุญาตหรือรายงานในแตละขั ้นตอนได 2 รูปแบบคือ แบบไรกระดาษ (“Paperless”)  หรือ แบบไรกระดาษบางสวน

(“Partially paperless”)  โดยสรุปไดดังนี้  

1.1   Paperless  สง online เอกสารทั้งหมดที่รับรองขอมูลโดยใช electronic signature (“ES”) ของผูมีอำนาจลงนามตามเกณฑที่กำหนด  และไมตองสง hard copy    

1.2   Partially paperless  สง online เอกสารทั้งหมดโดยใช username/password ของผูอำนวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป  และสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม

รับรองความถูกตองของขอมูลของผูมีอำนาจลงนามตามเกณฑท่ีกำหนด   
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สัญลักษณ: online คือ “สงขอมูลเขาระบบ onlineโดยใช username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / P* คือ “ลงนามดวยปากกาและนำสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม

รับรองความถูกตองของขอมูล” / ES คือ “ลงนามโดย electronic signature” 

ตารางสรุปวิธกีารยื่นเอกสาร 

 

ประเภทการเสนอขาย คำขออนุญาต 
ขอมูล feature/ เอกสาร

ประกอบ 

แบบ 

filing 
รายงานผลการขาย 

รายงาน 

ไถถอนกอน

กำหนด/  

ใชสิทธิ 

(1) วงจำกัด PP10 (จำกดัจำนวนหลักทรัพย / จำนวนผูถือครอง) 

- หุนกู/ตั๋วเงิน 

- หุนกูอนุพันธแฝง   

- หุนกู Securitization 

- ตราสาร Basel III 

- ศุกูก     

- พันธบัตร/หุนกูตางประเทศสกุลเงินบาท (“Baht Bond”) 

- หุนกูแปลงสภาพ 

- ตราสารหนี้ของหนวยงานภาครัฐ 

- ตราสารหนี้ของกองทรัสต (REIT และ Infrastructure trust) 

- Insurance Capital Bond  

- ตราสารหนี้สงเสรมิความย่ังยืน (“Sustainability-linked Bond”) 

-ไมตองจัดทำ- 

(ยกเวนกรณ ี

หุนกู Securitization  

ตราสาร Basel III และ 

Insurance Capital Bond  

ใหจัดทำและจดัสงแบบ 

online + P* หรือ ES 

พรอมแนบเอกสาร

ประกอบ) 

 

  

สำหรับต๋ัวเงิน : online ขอมูล 

feature (พรอมรายงานขาย) และ 

แนบเอกสารประกอบท่ีเก่ียวของ 

 

สำหรับตราสารอื่น : online ขอมูล 

feature เบื้องตนและแนบเอกสาร ดังนี ้

- หนังสือจดขอจำกัดการโอนหุนกู 

- หนังสือรับทราบขอจำกัดการโอน 

  ของนายทะเบียนหลักทรัพย (ถามี) 

- หนังสือรับรองวาตราสารทีเ่สนอขาย

เปนไปตามมาตรฐานใด เชน 

International Capital Market 

Association Sustainability-linked 

Bond Principles (กรณีเสนอขาย 

Sustainability-linked Bond) 

จากนั้นใหนำสงขอมูล feature  

ที่สมบูรณพรอมรายงานผลการขาย  

 

-ไมตอง

จัดทำ- 

online + ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ เชน 

- ขอกำหนดสิทธิ  

- สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  

 

online + ES 
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สัญลักษณ: online คือ “สงขอมูลเขาระบบ onlineโดยใช username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / P* คือ “ลงนามดวยปากกาและนำสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม

รับรองความถูกตองของขอมูล” / ES คือ “ลงนามโดย electronic signature” 

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ตอ) 
 

ประเภทการเสนอขาย คำขออนุญาต ขอมูล feature/ เอกสารประกอบ 
แบบ 

filing 
รายงานผลการขาย 

รายงานไถ

ถอนกอน

กำหนด/ ใช

สิทธิ 

(2) วงจำกัด (เสนอขายผูลงทุนสถาบัน : “II” หรือ 

      ผูลงทุนรายใหญ : “HNW” หรือ ผูลงทุนรายใหญพิเศษ : 

“UHNW”) 

- หุนกู/ตั๋วเงิน    

- หุนกู Securitization 

- ตราสาร Basel III 

- ศุกูก                      

- หุนกูสกุลเงนิตราตางประเทศในไทย  (“FX bond”) 

- Baht Bond  

- หุนกูแปลงสภาพ  

- ตราสารหนี้ของหนวยงานภาครัฐ 

- ตราสารหนี้ของกองทรัสต (REIT และ Infrastructure trust) 

- Insurance Capital Bond  

- Sustainability-linked Bond 

Online + P* หรือ ES 

พรอมแนบเอกสารประกอบ 

(ยกเวนกรณเีสนอขายเฉพาะ 

II และตองไมใช 

ตราสาร Basel III หรือ 

Insurance Capital Bond) 

 

 

 

 

 

Online ขอมูล feature กอนแบบ 

filing มีผลใชบังคับและแนบเอกสาร

ประกอบ ดังนี ้

- หนังสือจดขอจำกัดการโอนหุนกู 

- หนังสือรับทราบขอจำกัดการโอนของ

นายทะเบียนหลักทรัพย (ถามี) 

- สำเนามตคิณะกรรมการ/ผูถือหุน 

- รางขอกำหนดสิทธิ (ถามี) 

- รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

- หนังสือรับรองวาตราสารทีเ่สนอขาย

เปนไปตามมาตรฐานใด เชน 

International Capital Market 

Association Sustainability-linked 

Bond Principles (กรณีเสนอขาย 

Sustainability-linked Bond) 

Online + 

P* หรือ ES 

Online + ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ เชน 

- ขอกำหนดสิทธิ  

- สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

Online + 

ES 
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สัญลักษณ: online คือ “สงขอมูลเขาระบบ onlineโดยใช username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / P* คือ “ลงนามดวยปากกาและนำสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม

รับรองความถูกตองของขอมูล” / ES คือ “ลงนามโดย electronic signature” 

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ตอ) 
 

ประเภทการเสนอขาย คำขออนุญาต 
ขอมูล feature/ เอกสาร

ประกอบ 

แบบ 

filing 
รายงานผลการขาย 

รายงานไถถอน

กอนกำหนด/ 

ใชสิทธิ 

(3) วงกวาง (เสนอขายผูลงทุนทั่วไป : “PO”) 

- หุนกู    

- หุนกู Securitization 

- ตราสาร Basel III 

- ศุกูก                      

- หุนกูสกุลตางประเทศในไทย  (“FX bond”) 

- Baht Bond  

- หุนกูแปลงสภาพ  

- ตราสารหนี้ของหนวยงานภาครัฐ 

- ตราสารหนี้ของกองทรัสต (REIT และ Infrastructure trust) 

- Insurance Capital Bond  

- Sustainability-linked Bond 

Online + P* หรือ ES 

พรอมแนบเอกสารประกอบ 

Online ขอมูล feature กอนแบบ 

Filing มีผลใชบังคับและแนบเอกสาร

ประกอบ เชน 

- สำเนามตคิณะกรรมการ/ผูถือหุน 

- รางขอกำหนดสิทธ ิ

- รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

- หนังสือรับรองวาตราสารทีเ่สนอขาย

เปนไปตามมาตรฐานใด เชน 

International Capital Market 

Association Sustainability-linked 

Bond Principles (กรณีเสนอขาย 

Sustainability-linked Bond)  

Online + 

P* หรือES 

Online + ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ เชน 

- ขอกำหนดสิทธิ  

- สัญญาแตงตั้งผูแทน 

  ผูถือหุนกู 

Online + ES 
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สัญลักษณ: online คือ “สงขอมูลเขาระบบ onlineโดยใช username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / P* คือ “ลงนามดวยปากกาและนำสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม

รับรองความถูกตองของขอมูล” / ES คือ “ลงนามโดย electronic signature” 

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ตอ) 
 

ประเภทการเสนอขาย คำขออนุญาต 
ขอมูล feature/ 

เอกสารประกอบ 
แบบ filing รายงานผลการขาย 

รายงานไถถอน

กอนกำหนด/ ใช

สิทธิ 

(4) หุนกูขายผูลงทุนในตางประเทศ 

 

Online + P* หรือ ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ 

- สำเนามตคิณะกรรมการ/ผูถือหุน 

- รางขอกำหนดสิทธิ (ถามี) 

- รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) 

Online ขอมูล feature 

พรอมรายงานผลการขาย 

 

-ไมตองจัดทำ- Online + ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ เชน 

- ขอกำหนดสิทธิ  

- สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

Online + ES 
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สัญลักษณ: online คือ “สงขอมูลเขาระบบ onlineโดยใช username password ระดับ ผอ. ขึ้นไป” / P* คือ “ลงนามดวยปากกาและนำสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม

รับรองความถูกตองของขอมูล” / ES คือ “ลงนามโดย electronic signature” 

ตารางสรุปวิธีการยื่นเอกสาร (ตอ) 
 

ประเภทการเสนอขาย คำขออนุญาต ขอมูล feature/ เอกสารประกอบ 
แบบ 

filing 
รายงานผลการขาย 

รายงานไถถอน

กอนกำหนด/ 

ใชสิทธิ 

5) หุนกูอนุพนัธแฝง (II/UHNW/HNW/PO) Online + P* หรือ ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ (ยกเวนกรณ ี

เสนอขาย II และผูออกตราสารเปน

สถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนญุาตหรือ 

จดทะเบียนเปนผูคาสญัญาซื้อขาย

ลวงหนา) 

Online ขอมูล feature พรอมรายงานผลการขาย Online 

+ P* 

หรือ ES 

Online + ES พรอมแนบ

เอกสารประกอบ เชน 

- ขอกำหนดสิทธิ  

- สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

Online + ES 

 


