
แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :   

หุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ 

                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 15 วันนับแต 

วันปดการเสนอขาย 

ไถถอน/ใชสิทธิ 

รายงานการไถถอน/ใชสิทธ ิ

online+P* หรือ Paperless 

พรอม upload เอกสาร
แจงผลการพิจารณาภายใน 15 วันตั้งแต

วันท่ีสำนักงานไดรับเอกสารครบถวน 

เสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน

นับแตวันที่ไดรับอนุญาต 

ชำระคาธรรมเนียม 

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกำหนด / มีการใชสิทธิ

ใหรายงานภายใน 7 วันทำการนับแตวันท่ีเกิด

รายการ  

สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกำหนดอายุ ระบบ

ปดใหอัตโนมติั 

รายงานผลการขาย  

online พรอม upload 

เอกสารประกอบ  

 

หมายเหตุ: 

P*  : สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง 

online  : สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แตงตั้งผานแบบฟอรม EF-3) 

Paperless : สงขอมูล online โดยใช electronic signature 

ทั้งนี้ หากไมสามารถยื่นในรปูแบบ P* / Paperless เนื่องจากขอขัดของของระบบ ใหนำสงเปน hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผูมีอำนาจตาม 

ตารางขอ 1 และนำขอมูลเขาระบบทันทีเม่ือสามารถทำได 

ขออนุญาต 

ขายในตางประเทศ 

online  

พรอม upload 

เอกสารประกอบ 

สง feature ตราสาร 

IPOS + upload 

เอกสารประกอบ 



 หุนกูที่เสนอขายในตางประเทศ 

1.  การลงนามรับรองความถูกตอง 

แบบ / รายงาน การลงนามรับรองความถูกตอง 

คำขออนุญาตเปนผูออกตราสาร  กรรมการผูมีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณชิย 

(“กรรมการผูกพัน”)  

 มอบอำนาจไดถึงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน 

(“CFO”) 

รายงานผลการขาย / รายงานไถถอนใชสิทธิ ผูอำนวยการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา (“ผอ. ฝายขึ้นไป”) 

 

2. การอนุญาต: 

  ใหบริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ รวมทั้ง upload เอกสาร 

ที่เกี่ยวของผานระบบ IPOS เชน เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจายตอผูลงทุนในตางประเทศที่บริษัท

ตองจัดใหมีกอนการขาย รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) หรือหนังสือยอมรับการแตงตั้งเปนนาย

ทะเบียนหลักทรัพย (เฉพาะกรณีบริษัทไมไดเปนนายทะเบียนฯ เอง) เปนตน พรอมทั้งชำระคาธรรมเนียม 

ตามวิธีการดังนี ้

2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต 

ใหยื่นคำขออนุญาตผานระบบ IPOS โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้ 

2.1.1  Partially paperless (online+P*) : สงขอมูล online โดยใช username/password 

ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นใหบริษัทพิมพแบบสวนที่เปนการรับรองความถูกตองขอมูลจากระบบ IPOS และ

ดำเนินการใหผูมีอำนาจลงนามตามตารางขอ 1 ทำการลงนาม และนำสง hard copy เฉพาะหนาที่ลงนาม 

หรือ 

2.1.2  Paperless : สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับ ผอ. ขึ ้นไป 

จากนั้นดำเนินการใหผูมีอำนาจลงนามตามตารางขอ 1 ลงนามในแบบสวนที่เปนการรับรองความถูกตองของ

ขอมูลโดยใช electronic signature  

2.2 การชำระคาธรรมเนียม ใหดำเนินการ ดังนี้ 

    2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื ่อสรางใบแจงเรียกเก็บ

คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”) 

2.2.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชำระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ              

เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน  ทั้งนี ้ผูไดรับ

อนุญาตยังคงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเก่ียวกับหุนกูดวย  

3.  การสงขอมูล feature และเอกสารประกอบการเสนอขาย 

ใหบันทึกขอมูล feature ที่จะเสนอขายเปนรายรุนผานระบบ IPOS รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวของ 

ในชวงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตามขอ 5 



 หุนกูที่เสนอขายในตางประเทศ 

4.  การเปดเผยขอมูล :  ไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน 

กอนเสนอขาย   

5.  รายงานผลการขาย :  ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตวันปดการ

เสนอขาย โดยสงขอมูลพรอมลงนามดวย electronic signature  โดยผูมีอำนาจ (ตามที่ระบุในตารางขอ 1) 

รวมทั้ง upload เอกสารท่ีเก่ียวของ ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน เอกสารประกอบการเสนอขาย

ทีแ่จกจายตอผูลงทุนในตางประเทศ หรือสำเนาสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) เปนตน  

ทั้งนี้ กรณกีารแจงผลการขายแกธนาคารแหงประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ ใหแจงตอ ฝายนโยบาย

และกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย โทรศัพท 0-2356-7799 

6.  การไถถอน/ใชสิทธิ :  

 ในการไถถอนตราสาร หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพันธแฝง ใหปฏิบัติดังนี้  

6.1  กรณีไถถอนตราสารตามกำหนดอายุ : ไมตองบันทึกการไถถอน  โดยระบบ IPOS จะปดยอดคงเหลือ

เปนศูนยโดยอัตโนมัติเม่ือพนวันครบกำหนดอายุ  

6.2 กรณีไถถอนตราสารกอนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใชสิทธิแปลงเปนหุน 

ตามหุ นกูแปลงสภาพหรือหุ นกูที ่มีอนุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III  

และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่มี issued date ตั ้งแตป 2558 เปนตนไป : ใหบันทึก

ขอมูลดังกลาวผานระบบ IPOS พรอมลงนามดวย electronic signature โดยผูมีอำนาจลงนามตามตาราง 

ขอ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่เกิดรายการ โดยไมตองนำสง hard copy   

6.3 กรณีไถถอนตราสารกอนวันครบกำหนดอายุ (put/call option) หรือใชสิทธิแปลงเปนหุน 

ตามหุ นกูแปลงสภาพหรือหุ นกูที ่มีอนุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III 

และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารท่ี issue กอนป 2558 : ใหบันทึกขอมูลดังกลาวผานระบบ  

E-Submission12พรอมลงนามดวย electronic signature โดยผู มีอำนาจลงนามตามตารางขอ 1 ภายใน  

7 วันทำการนับแตวันที่เกิดรายการ 

7.  การรายงานเหตุการณที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย :  

 หากมีเหตุการณตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลดังกลาว ตามแนวทางการ

รายงานเหตุการณที่มีนัยสำคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) 

ฝายตราสารหนี ้

โทรศพัท  0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 1000 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้)  

 
1 ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกสที่

สำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแกบุคคลภายนอกที่เดิมจัดสงเอกสารแบบกระดาษ โดยการใชงานระบบดังกลาวให

เปนไปตามคูมือและวิธกีารที่เกี่ยวของที่กำหนดบน website ของสำนักงาน 

 


