2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :
2.1 แบบวงแคบ (หุนกู 10 ราย หรือ ตั๋วเงิน 10 ฉบับ – PP วงแคบ)
(เฉพาะหุนกู Securitization

Online+P* หรือ Paperless

ขออนุญาต

และตราสาร BASEL)

ชําระคาธรรมเนียม

(ทุกตราสาร ยกเวนตั๋วเงิน)

กรณีหุนกูมีประกัน/ดอยสิทธิ/มีผูแทนฯ :
สงรางขอกําหนดสิทธิ +
รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

จดขอจํากัดการโอน
กรอกแบบฟอรมใน IPOS

IPOS + upload
เอกสารประกอบ

Upload
ใน IPOS

สง feature ตราสาร

ขาย

Online+Paper หรือ
Paperless พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานผลการขาย

ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขาย

ไถถอน/ใชสิทธิ
Online
พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใชสิทธิใหรายงานภายใน
7 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบปดใหอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
Paper
*

: สง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพจากระบบพรอมลงนาม

P

: สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง

Online

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

Paperless

: สงขอมูล online โดยใช digital signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารขางตน ไมใชกับหุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ
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1. การลงนามรับรองความถูกตอง

2. การอนุญาต :
2.1 ประเภทตราสาร
2.1.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ไดแก ตั๋วเงิน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนกูท ี่มีอนุพันธแฝง
หุนกูท ี่ครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ หุนกูดอยสิทธิ (ที่ไมใช 2.1.3) พันธบัตร/หุนกูส กุลเงินบาทของ
ผูออกตางประเทศ (Baht Bond) ศุกูก หุนกูข องทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หุนกูข องทรัสตเพื่อ
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และตั๋วเงิน/หุนกู/พันธบัตรของหนวยงานภาครัฐไทย
* ผูออกตราสารจะไดรับอนุญาตเปนการทั่วไป (Baht Bond ตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังกอน) โดยกรณีหุนกู/ พันธบัตร จะตองยื่นขอจดขอจํากัดการโอนตราสารใหอยูในกลุม
PP วงแคบตอสํานักงานผานระบบ IPOS กอนเสนอขาย
* ทั้งนี้ ใหผูไดรับอนุญาตยื่นขอจดขอจํากัดการโอนดังกลาวมาพรอมกับการสงขอมูล
feature ตาม 3. ผานระบบ IPOS และผูไดรับอนุญาตยังคงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับ
ตราสารดวย
* กรณีหุนกูมีประกัน หุนกูดอยสิทธิ หรือหุนกูที่จัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ตองยื่น
รางขอกําหนดสิทธิและรางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) ผานระบบ IPOS มาพรอมกับการจด
ขอจํากัดการโอนดวย
2.1.2 กรณีหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (“โครงการฯ”)
* ใหผูจําหนายสินทรัพย (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคําขออนุมัติ
โครงการฯ และคําขออนุญาตเสนอขายหุนกูตามโครงการฯ ทั้งนี้ ให SPV ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนกู
ที่ออกใหมตามโครงการในแตละครั้งกอนการเสนอขายหุนกูตามโครงการฯ นั้น และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
การอนุญาตเชนเดียวกับ 2.1.1
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2.1.3 กรณีตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย (“ตราสาร BASEL”)
* ธนาคารตองยื่นคําขออนุญาตเสนอขายตราสาร BASEL ที่ออกใหม และยื่นขอจด
ขอจํากัดการโอนตราสาร รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการสงเอกสารเพิ่มเติมเชนเดียวกับ 2.1.1
2.2 วิธีการยื่นคําขออนุญาต (เฉพาะกรณีตาม 2.1.2 และ 2.1.3)
ใหยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรอง
บริษัทอายุไมเกิน 3 เดือน สําเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู)
รางขอกําหนดสิทธิ โดยมีวิธีการยื่นขอมูล 2 แบบ ดังนี้
2.2.1 Partially paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ
ผอ. ขึ้นไป พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจริง และสง hard copy เฉพาะหนาลงนาม
รับรองขอมูลโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1 หรือ
2.2.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
2.3 การชําระคาธรรมเนียม ใหดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 ยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”)
2.3.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ
เมื่อคําขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน
ทั้งนี้ ผูออกตราสารตาม 2.1 ขางตน จะตองยื่นขอมูลลักษณะตราสาร (“feature”) โดยใหปฏิบัติ
ตาม 3. ดวย
3. การสงขอมูล feature และเอกสารประกอบ
กอนการเสนอขาย ใหบันทึกขอมูล feature ที่จะเสนอขายผานระบบ IPOS โดยใช username/
password ของ ผอ. ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน สําเนามติคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู) รางขอกําหนดสิทธิ (ถามี) รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) หนังสือ
ยอมรับการแตงตั้งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และหนังสือรับทราบขอจํากัดการโอนของนายทะเบียนฯ
(เฉพาะกรณีบริษัทไมไดเปนนายทะเบียนฯ เอง)
4. การเปดเผยขอมูล : ไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนกอนเสนอขาย
5. รายงานผลการขาย :
ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายผานระบบ
IPOS โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
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5.1 Partially paperless (Online+Paper) :
 สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับผอ. ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่
เกี่ยวของ ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน สําเนาขอกําหนดสิทธิ (ถามี) และสําเนาสัญญาแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) และ
 นําสง hard copy เฉพาะแบบรายงานผลการขาย (พิมพจากระบบ IPOS แสดง barcode)
ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. หรือ
5.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
6. การไถถอน/ใชสิทธิ :
ในการไถถอนตราสาร หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพนั ธแฝง ใหปฏิบัติดังนี้
6.1 กรณีไถถอนตราสารตามกําหนดอายุ : ไมตองบันทึกการไถถอน โดยระบบ IPOS
จะปดยอดคงเหลือเปนศูนยโดยอัตโนมัติเมื่อพนวันครบกําหนดอายุ
6.2 กรณีไถถอนกอนวันครบกําหนดอายุ (put / call option) หรือใชสิทธิแปลงเปนหุนตาม
หุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มอี นุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel : ใหบันทึก
ขอมูลดังกลาวผานระบบ IPOS โดยใช username/ password ของผอ. ขึ้นไป ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
เกิดรายการ โดยไมตองนําสง hard copy
7. การรายงานเหตุการณที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย :
หากมีเหตุการณตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลตามแนวทางการรายงาน
เหตุการณที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)
ฝายตราสารหนี้
โทรศัพท 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้)

