2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :
2.2(1)แบบวงจํากัด (ผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ – II/HNW) สําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง
(เฉพาะตราสารหนี้เสนอขาย HNW, หุนกูท ี่มีอนุพันธแฝง

ขออนุญาต

เสนอขาย II, หุนกู Securitization และตราสาร Basel)

Online+P* หรือ Paperless
ชําระคาธรรมเนียม

แบบ 35-2-1
(ทุกตราสาร
ยกเวนตั๋วเงิน)

กรณีหุนกูมีประกัน/ดอยสิทธิ/มีผูแทนฯ :
สงรางขอกําหนดสิทธิ +
รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี)

จดขอจํากัดการโอน
กรอกแบบฟอรมใน IPOS

Filing (69-Debt-II&HNW)
มีผล 1,5,10 วันทําการ* (แลวแตกรณี)

สง feature
ตราสาร

Upload
ใน IPOS

IPOS + upload
เอกสารประกอบ

Online+P* หรือ Paperless
ชําระคาธรรมเนียม

Online+Paper หรือ
Paperless พรอม upload
เอกสารประกอบ

ขาย

รายงานผลการขาย

ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขาย

ไถถอน/ใชสิทธิ

Online
พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใชสิทธิให
รายงานภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบปดให
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
Paper
P

*

: สง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพจากระบบพรอมลงนาม
: สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง

Online

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

Paperless

: สงขอมูล online โดยใช digital signature

* ขั้นตอนการยื่นเอกสารขางตน ไมใชกับหุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ
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1. การลงนามรับรองความถูกตอง

2. การอนุญาต :
2.1 วิธีการยื่นคําขออนุญาต (เฉพาะกรณีตราสารหนี้ที่ขาย HNW หุนกูท่มี ีอนุพันธแฝงที่ขาย II โดย
ผูอ อกตราสารมิไดเปนสถาบันการเงินที่มี derivative license หุนกู Securitization และตราสารดอยสิทธิ
เพื่อนับเปนเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย (“ตราสาร Basel”))
ใหยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองบริษัท
อายุไมเกิน 3 เดือน สําเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู) รางขอกําหนด
สิทธิ โดยมีวิธีการยื่นขอมูล 2 แบบ ดังนี้
2.1.1 Partially paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ
ผอ. ขึ้นไป พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจริง และนําสง hard copy เฉพาะหนา
ลงนามรับรองขอมูลโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. หรือ
2.1.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
2.2 การชําระคาธรรมเนียม ใหดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”)
2.2.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ
เมื่อคําขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน
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2.3 ประเภทตราสาร
2.3.1 กรณีตราสารหนี้ทั่วไป ไดแก ตั๋วเงิน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนกูที่ครบกําหนดไถถอน
เมื่อเลิกกิจการ หุนกูดอยสิทธิ (ที่ไมใช 2.3.4) หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย (FX Bond)
พันธบัตร/หุนกูสกุลเงินบาทของผูออกตางประเทศ (Baht Bond) ศุกูก หุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย หุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และตั๋วเงิน/หุนกู/พันธบัตรของหนวยงาน
ภาครัฐ ผูออกตราสารตองยื่นคําขออนุญาตกอนการเสนอขายในแตละครั้งเฉพาะกรณีเสนอขายตอ HNW
และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารดวย
* กรณีหุนกู/พันธบัตร จะตองยื่นขอจดขอจํากัดการโอนตราสารใหอยูในกลุม II หรือ
HNW ตอสํานักงานผานระบบ IPOS กอนวันที่แบบ filing ตาม 4. มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ใหผูไดรับอนุญาตยื่น
ขอจดขอจํากัดการโอนดังกลาวมาพรอมกับ การสงขอมูล feature ตาม 3.
* กรณีหุนกูมีประกันหรือหุนกูดอยสิทธิหรือหุนกูที่จัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ตองยื่น
รางขอกําหนดสิทธิและรางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) ผานระบบ IPOS มาพรอมกับการจด
ขอจํากัดการโอนดวย
* กรณี Baht Bond ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังกอน โดยมูลคาการเสนอขาย
ทั้งหมดตองไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุญาต
2.3.2 กรณีหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (“โครงการฯ”)
* ใหผูจําหนายสินทรัพย (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคําขออนุมัติ
โครงการฯ และคําขออนุญาตเสนอขายหุนกูตามโครงการฯ ทั้งนี้ ให SPV ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนกู
ที่ออกใหมตามโครงการในแตละครั้งกอนการเสนอขายหุนกูตามโครงการฯ นั้น และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
การอนุญาตเชนเดียวกับ 2.3.1
2.3.3 กรณีหุนกูที่มีอนุพนั ธแฝง
(1) กรณีเสนอขายตอ II และผูออกตราสารเปนสถาบันการเงินที่มี derivative license
ไดรับยกเวนไมตองยื่นคําขออนุญาตเปนผูออกและเสนอขายตราสารหนี้
(2) กรณีนอกเหนือจาก (1) ผูออกตราสารตองยื่นคําขออนุญาตเปนผูออกและ
เสนอขายตราสารหนี้
ทั้งนี้ ผูออกตราสารทั้ง 2 กรณีตองยื่นจดขอจํากัดการโอนหุนกู รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข
การอนุญาต และการสงเอกสารเพิ่มเติมเชนเดียวกับ 2.3.1
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2.3.4 กรณีตราสาร Basel
* ธนาคารตองยื่นจดขอจํากัดการโอนหุนกู รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต
และการสงเอกสารเพิ่มเติมเชนเดียวกับ 2.3.1
ทั้งนี้ ผูออกตราสารตาม 2.3 ขางตน จะตองยื่นขอมูลลักษณะตราสาร (“feature”) ผานระบบ
IPOS โดยใหปฏิบัติตาม 3. ดวย
3. การสงขอมูล feature และเอกสารประกอบ
3.1 กรณีตราสารหนี้อื่นนอกจาก 3.2 ใหบันทึกขอมูล feature ที่จะเสนอขายผานระบบ IPOS โดยใช
username/ password ของผอ.ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน สําเนามติคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู) รางขอกําหนดสิทธิ และ Check list การปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาต
กอนวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใชบังคับ
3.2 กรณีหุนกูที่มีอนุพนั ธแฝง
* สําหรับการเสนอขายภายใตแบบ filing ในลักษณะโครงการ 1 ป (shelf filing) ผอนปรนใหบันทึก
ขอมูล feature เปนรายรุนผานระบบ IPOS ในชวงที่จะจัดทํารายงานผลการขายตาม 4. ได
* สําหรับหุนกูที่มีอนุพันธแฝงสกุลเงินตางประเทศ ใหบันทึกขอมูล feature เปนรายรุนผานระบบ
IPOS กอนการเสนอขาย โดยตองขอจัดสรรวงเงินสกุลตางประเทศเปนรายรุนดวย
* สําหรับการเสนอขายที่ยื่นแบบ filing รายครั้ง ใหปฏิบัติตาม 3.1
4. การเปดเผยขอมูล :
4.1 แบบ filing และระยะเวลามีผลใชบังคับ
* ใชแบบ 69-DEBT-II&HNW (สําหรับการเสนอขายหุนกูที่มีอนุพันธแฝงตอ II&HHW
โดยสถาบันการเงินตามเกณฑของสํานักงานหรือมี derivatives license สามารถเลือกใชแบบ 69-DEBT-SP
หรือ 69-DEBT-II&HNW ได และใชแบบ 69-SK สําหรับการเสนอขายศุกูก) โดยแสดงขอมูลตามที่กําหนด
เชน ขอมูลของผูออกตราสารหนี้ ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย และสรุปขอกําหนดสิทธิ (ถามี)
* การมีผลใชบังคับ : พน 1 วันทําการ (cooling off period) นับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบ filing
ที่แกไขครั้งหลังสุด (ไมรวมขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) เฉพาะตราสาร Basel ใหมีผลใชบังคับเมื่อพน
10 วันทําการ และศุกูก ใหมีผลใชบังคับเมื่อพน 5 วันทําการ
4.2 วิธีการยื่นแบบ filing
ใหยื่นแบบ filing และรางหนังสือชี้ชวนรวมเปนเอกสาร 1 ชุด1 ผานระบบ IPOS ตามหัวขอที่กําหนด
โดยปกหนาของเอกสารและสวนของการลงนามรับรองความถูกตองของเอกสาร ใหระบุชื่อเอกสารรวมกันวา
“แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
1

รางหนังสือชี้ชวนจะตองเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 54/2543
เรื่อง แบบของรางหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543
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4.2.1 Partially paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ
ผอ. ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้2 ครบถวน ใหสงขอมูล Online พรอมทั้ง upload
หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มลี ายเซ็นจริง และนําสง hard copy เฉพาะหนาลงนามรับรองขอมูลโดย
ผูมอี ํานาจลงนามตาม 1. หรือ
4.2.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
เมื่อขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ครบถวน
4.3 การชําระคาธรรมเนียม
4.3.1 ยื่นแบบ filing ผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงฯ
4.3.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ
เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน
5. รายงานผลการขาย :
ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายผานระบบ
IPOS โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
5.1 Partially paperless (Online+Paper) :
 สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับผอ. ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่
เกี่ยวของ ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน สําเนาขอกําหนดสิทธิ (ถามี) สําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทน
ผูถือหุนกู/ตราสาร (ถามี) และหนังสือยอมรับการแตงตั้งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย (เฉพาะกรณีบริษัทไมไดเปน
นายทะเบียนฯ เอง) 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 หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มอี นุพันธแฝง ใหปฏิบัติดังนี้
6.1 กรณีไถถอนตราสารตามกําหนดอายุ : ไมตองบันทึกการไถถอน โดยระบบ IPOS จะปด
ยอดคงเหลือเปนศูนยโดยอัตโนมัติเมื่อพนวันครบกําหนดอายุ
6.2 กรณีไถถอนกอนวันครบกําหนดอายุ (put / call option) หรือใชสิทธิแปลงเปนหุนตาม
หุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel : ใหบันทึก
ขอมูลดังกลาวผานระบบ IPOS โดยใช username/ password ของ ผอ.ขึ้นไป ภายใน 7 วันทําการนับแต
วันที่เกิดรายการ โดยไมตองนําสง hard copy
2 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแก (1) จํานวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) อัตราผลประโยชนตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร (5) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถ ามี)
และ (6) ขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มลี ักษณะทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับขอมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
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7. การรายงานเหตุการณที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย :
หากมีเหตุการณตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลดังกลาวตามแนวทางการ
รายงานเหตุการณที่มนี ัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)
ฝายตราสารหนี้
โทรศัพท 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้)
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2.2 (2) แบบวงจํากัด (ผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ – II/HNW)
สําหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program)
เฉพาะเสนอขายตอ HNW จะตองยื่นคําขออนุญาตพรอมแบบ filing ครั้งแรก

แบบ 35-2-1-MTN

แบบ 69-BaseII&HNW

แบบ 69-Pricing
(รุนแรก)

Online หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ

Online+P* หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ

ชําระคาธรรมเนียม

ชําระคาธรรมเนียม

- โครงการมีอายุ 2 ป
- มีผลใชบังคับ 1 วันทําการ

ขาย

ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขาย
Online+Paper

Online+P* หรือ

หรือ Paperless

รายงานผลการขาย

พรอม upload
เอกสารประกอบ

แบบ 69-Pricing

Paperless พรอม

upload เอกสาร
ประกอบ

ไถถอน/ใชสิทธิ

Online

พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใชสิทธิให
รายงานภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบปดให
อัตโนมัติ

หมายเหตุ:
Paper
*

: สง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพจากระบบพรอมลงนาม

P

: สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง

Online

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

Paperless

: สงขอมูล online โดยใช digital signature

II&HNW
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ยื่นแบบ filing ครั้งตอไป

แบบ 69-Supplement

ยื่นกอนแบบ 69-Pricing หากเกิดเหตุการณ
ตามที่ประกาศกําหนด

Online หรือ
Paperless พรอม
upload เอกสารประกอบ

แบบ 69-Pricing
(รายรุน)

ชําระคาธรรมเนียม

ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขาย

ขาย

Online+Paper
หรือ Paperless

พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานผลการขาย

หากเลือกสงแบบ Online จะตองสง P* พรอม
รายงานผลการขายสําหรับตราสารรุนนั้น ๆ

ไถถอน/ใชสิทธิ

Online

พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใชสิทธิให
รายงานภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบปด
ใหอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
Paper

: สง hard copy รายงานขายตามรูปแบบที่พิมพจากระบบพรอมลงนาม

P*

: สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง

Online

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

Paperless

: สงขอมูล online โดยใช digital signature
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1. การลงนามรับรองความถูกตอง

2. การอนุญาต
2.1 วิธีการยื่นคําขออนุญาต (แบบ 35-2-1-MTN) (เฉพาะกรณีเสนอขาย HNW)
ใหยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองบริษัท
อายุไมเกิน 3 เดือน สําเนามติคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู) โดยมีวิธีการยื่น
ขอมูล 2 แบบ ดังนี้
2.1.1 Partially paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ
ผอ. ขึ้นไป พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจริง และนําสง hard copy เฉพาะ
หนาลงนามรับรองขอมูลโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. หรือ
2.1.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
2.2 การชําระคาธรรมเนียม ใหดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”)
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2.2.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ
เมื่อคําขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน
2.3 ประเภทตราสาร
การเสนอขายตราสารหนี้ที่จะยื่นแบบ filing ในลักษณะโครงการได จะตองเปนการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ดังตอไปนี้ ตั๋วเงิน หุนกู หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย (FX Bond)
พันธบัตร/หุนกูสกุลเงินบาทโดยผูออกตางประเทศ (Baht Bond) ตั๋วเงิน/หุนกู/พันธบัตรของหนวยงานภาครัฐ
หุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และศุกูก
โดยจะตองยื่นคําขออนุญาตเฉพาะกรณีเสนอขายตอ HNW
* กรณีหุนกู/พันธบัตร จะตองยื่นขอจดขอจํากัดการโอนตราสารใหอยูในกลุม II หรือ HNW ตอ
สํานักงานผานระบบ IPOS กอนวันที่แบบ filing ตาม 3.
* กรณีหุนกูมีประกันหรือหุนกูดอยสิทธิหรือหุนกูที่จัดใหมีผูแทนผูถือหุนกู ตองยื่น
รางขอกําหนดสิทธิและรางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) ผานระบบ IPOS มาพรอมกับการจด
ขอจํากัดการโอนดวย
3. ยื่นแบบ filing ครั้งแรกและการมีผลใชบังคับ:
3.1 การยื่นแบบ filing
* ยื่นเปนรายโครงการ โดยกรณีขาย HNW ใหยื่นคําขออนุญาตมาพรอมกับแบบ filing ดังนี้
ใชแบบ 69-BASE-II&HNW (สําหรับหุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ใชแบบ
69-BASE-II&HNW-REIT หุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ใชแบบ 69-BASE-II&HNW-IFT)
โดยแสดงขอมูลที่กําหนดตามหลักเกณฑ เชน ขอมูลของผูออกตราสารหนี้ สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร
(Factsheet) และขอกําหนดสิทธิ และ
แบบ 69-Pricing เปนรายรุนที่เสนอขาย โดยแสดงขอมูลตามแบบที่กําหนดเปนรายรุน เชน
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (Pricing) และ ขอกําหนดสิทธิสวนเพิ่ม
3.2 การมีผลใชบังคับ :
* การมีผลใชบังคับ : พน 1 วันทําการ (cooling off period) ) นับแตวันที่สํานักงานไดรับแบบ
35-2-1-MTN (เฉพาะกรณีเสนอขายตอ HNW) แบบ 69-BASE-II&HNW และแบบ 69-Pricing รุนแรก ที่แกไข
ครั้งหลังสุด (ไมรวมขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย)
* ผูไดรับอนุญาตสามารถเสนอขายไดไมจํากัดมูลคาและจํานวนครั้งที่เสนอขายภายใน 2 ป
นับแตวันที่ไดรับอนุญาต โดยยังตองยื่นแบบ filing ครั้งตอไปตาม 4. ดวย

11

II&HNW

3.3 วิธีการยื่นแบบ filing
ใหยื่นแบบ filing และรางหนังสือชี้ชวนรวมเปนเอกสาร 1 ชุด1 ผานระบบ IPOS ตามหัวขอที่กําหนด
โดยปกหนาของเอกสารและสวนของการลงนามรับรองความถูกตองของเอกสาร ใหระบุชื่อเอกสารรวมกันวา
“แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
3.3.1 Partial paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ
ผอ. ขึ้นไป พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจริง และนําสง hard copy เฉพาะ
หนาลงนามรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปดเผยขอมูล
เบื้องตน หรือ
3.3.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปดเผยขอมูลเบื้องตน และเมื่อขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ 2
ครบถวน
3.4 การชําระคาธรรมเนียม
3.4.1 ยื่นแบบ filing ผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงฯ
3.4.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ
เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน
4. ยื่นแบบ filing ครั้งตอไป:
* ใหยื่นแบบ filing ที่มีรายละเอียดตามแบบ 69-Pricing เปนรายรุน โดยอางอิงขอมูลของ
แบบ 69-Base ตามที่ไดยื่นไวในครั้งแรก และอางอิงแบบ 69-Supplement ที่ไดยื่นไวกอนหนานี้ (ถามี)
* ใหสงแบบผานระบบ IPOS ตามหัวขอที่กําหนด โดยมีวิธีการสงขอมูลตาม 3.3 ขางตน
* กรณีเกิดเหตุการณตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ใหบริษัทยื่นแบบ 69-Supplement ตามวิธีการสงขอมูล
ตาม 3.3 ขางตน กอนการยื่นแบบ 69-Pricing ทุกครั้ง โดยจะมีผลใชบังคับเมื่อพน 1 วันทําการนับแตวันที่
สํานักงานไดรับแบบ 69-Supplement
* ในการแจกจายหนังสือชี้ชวนสําหรับตราสารรุนที่จะเสนอขาย ใหแสดงขอมูลตามแบบ 69-Base
ตามที่ไดยื่นไวในครั้งแรก หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําปลาสุด (ฉบับหลังจากที่มกี ารยื่นแบบ 69-Base
ตามที่ไดมีการยื่น update ตามแบบ 69-Supplement) รวมถึงแบบ 69-Supplement ที่ไดยื่นไวกอนหนานี้
(ถามี) ใหแกผูลงทุนดวย
1

รางหนังสือชี้ชวนจะตองเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 54/2543

เรื่อง แบบของรางหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแก (1) จํานวนและราคาตราสารหนี้ที่เสนอขาย (2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) อัตราผลประโยชนตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร (5) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี)
และ (6) ขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับขอมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
2
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5. รายงานผลการขาย :
ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายผานระบบ
IPOS โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
5.1 Partially paperless (Online+Paper) :
 สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับผอ. ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่
เกี่ยวของ ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน สําเนาขอกําหนดสิทธิ (ถามี) สําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทน
ผูถือหุนกู (ถามี) และหนังสือยอมรับการแตงตั้งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย (เฉพาะกรณีบริษัทไมไดเปน
นายทะเบียนฯ เอง) 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 หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพันธแฝง ใหปฏิบัติดังนี้
6.1 กรณีไถถอนตราสารตามกําหนดอายุ : ไมตองบันทึกการไถถอน โดยระบบ IPOS จะปด
ยอดคงเหลือเปนศูนยโดยอัตโนมัติเมื่อพนวันครบกําหนดอายุ
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 บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลดังกลาว ตามแนวทางการ
รายงานเหตุการณที่มนี ัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)
ฝายตราสารหนี้
โทรศัพท 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้)

