
2. แนวทางการย่ืนเอกสารหลักฐานและขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี :   
2.3 (1) แบบวงกวาง (PO) สําหรับการเสนอขายตราสารหน้ีในลักษณะรายคร้ัง 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สง feature 
ตราสาร 

IPOS + upload 
เอกสารประกอบ 

Filing (69-Debt-PO) 
มีผล 1,5,10 วันทําการ  

(แลวแตกรณ)ี 

ขาย 

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ 

 

รายงานผลการขาย  
Online+Paper หรือ 

Paperless                    
พรอม upload เอกสาร

ไถถอน/ใชสิทธิ 

ภายใน 15 วันนับแตสิ้นเดือนที่เสนอขาย 

Online+P* หรือ Paperless 

ขออนุญาต 
Online+P* หรือ Paperless 

 

หมายเหตุ: 
Paper  : สง hard copy รายงานขายตามรูปแบบท่ีพิมพจากระบบพรอมลงนาม 
P*  : สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง 
Online  : สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับ ผอ.ข้ึนไป (แตงต้ังผานแบบฟอรม EF-3) 
Paperless  : สงขอมูล online โดยใช digital signature 

* ข้ันตอนการยื่นเอกสารขางตน ไมใชกับหุนกูท่ีเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ  

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใชสิทธิให
รายงานภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ  
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบปดให
อัตโนมัติ 

ชําระคาธรรมเนียม 

ชําระคาธรรมเนียม 

Online  
พรอม upload 

เอกสารประกอบ 

แบบ 35-2-1 
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1.  การลงนามรับรองความถูกตอง 

   
 
2.  การอนุญาต : 

2.1  วิธีการยื่นคําขออนุญาต 
ใหยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองบริษัท

อายุไมเกิน 3 เดือน สําเนามตคิณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู) รางขอกําหนด
สิทธิ โดยมีวิธีการยื่นขอมูล 2 แบบ ดังน้ี 

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 ของบุคคลผูมีอํานาจลงนามใน           
หนารับรองความถูกตองตาม 2.1.1 
  2.2  การชําระคาธรรมเนียม ใหดําเนินการ ดังน้ี 
   2.2.1  ย่ืนคําขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”) 
   2.2.2  พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ                 
เม่ือคําขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน 
  



3 
 

PO 

  2.3  ประเภทตราสาร 
2.3.1  กรณีตราสารหนีท้ั่วไป ไดแก  หุนกู  หุนกูแปลงสภาพ  หุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง  หุนกูที่                  

ครบกําหนดไถถอนเม่ือเลิกกิจการ  หุนกูดอยสิทธิ  ตราสารดอยสิทธิเพ่ือนับเปนเงนิกองทุนของธนาคาร
พาณิชย (“ตราสาร Basel”)  หุนกูสกุลเงนิตราตางประเทศในประเทศไทย (FX Bond) ศุกูก หุนกูของทรัสต 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หุนกูของทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  และตั๋วเงิน/พันธบัตร/       
หุนกูของหนวยงานภาครัฐ โดยผูออกตราสารตองย่ืนคําขออนุญาตกอนการเสนอขายในแตละครั้ง                      
และผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับตราสารดวย 

  2.3.2  กรณีหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (“โครงการฯ”)   
       *  ใหผูจําหนายสินทรัพย (originator) และ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (“SPV”) ยื่นคําขออนุมัติ
โครงการฯ และคําขออนุญาตเสนอขายหุนกูตามโครงการฯ  ท้ังน้ี ให SPV ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนกู           
ที่ออกใหมตามโครงการในแตละครั้งกอนการเสนอขายหุนกูตามโครงการฯ นั้น และตองปฏิบัติตามเง่ือนไข            
การอนุญาตเชนเดียวกับ 2.3.1  

 2.3.3  กรณีพันธบัตร/หุนกูสกุลเงนิบาทของผูออกตางประเทศ (Baht Bond) 
*  ผูออก Baht Bond ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังกอน  โดยมูลคา                     

การเสนอขายทั้งหมดตองไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุญาต   
  ท้ังนี้ ผูออกตราสารตาม 2.3 ขางตน จะตองยื่นขอมูลลักษณะตราสาร (“feature”) ผานระบบ 
IPOS โดยใหปฏิบัติตาม 3. ดวย  

3.  การสงขอมูล feature และเอกสารประกอบ 
3.1 กรณีตราสารหน้ีอื่นนอกจาก 3.2 ใหบันทึกขอมูล feature ที่จะเสนอขายผานระบบ IPOS โดยใช 

username/ password  ของผอ.ขึ้นไป  พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน สําเนามติคณะกรรมการ และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู) รางขอกําหนดสิทธิ และ Check list การปฏิบัติตามเง่ือนไขอนุญาต 
กอนวันที่แบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายตราสารหน้ีและรางหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) มีผลใชบังคับ   

3.2 กรณีหุนกูที่มีอนุพนัธแฝง  
*  สําหรับการเสนอขายภายใตแบบ filing ในลักษณะโครงการ 1 ป (shelf filing) ผอนปรนใหบันทึก

ขอมลู feature  เปนรายรุนผานระบบ IPOS ในชวงที่จะจัดทํารายงานผลการขายตาม 4. ได  
*  สําหรับหุนกูที่มีอนุพันธแฝงสกุลเงนิตางประเทศ ใหบันทึกขอมูล feature เปนรายรุนผานระบบ 

IPOS กอนการเสนอขาย โดยตองขอจัดสรรวงเงินสกุลตางประเทศเปนรายรุนดวย 
*  สําหรับการเสนอขายที่ยื่นแบบ filing รายคร้ัง ใหปฏิบัติตาม 3.1 
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4.  การเปดเผยขอมูล :   
  4.1  แบบ filing และระยะเวลามผีลใชบังคับ 

*  ใชแบบ 69-DEBT-PO  (FX Bond และ Baht Bond สามารถเลือกใชแบบ 69-DEBT-PO หรือ 
แบบ 69-FD ได และใชแบบ 69-SUKUK สําหรับการเสนอขายศุกูก)  โดยแสดงขอมลูตามแบบที่กําหนด เชน  
ขอมลูของผูออกตราสารหนี้  ขอมลูเก่ียวกับการเสนอขาย  และสรุปขอกําหนดสิทธิ (ถามี)   

*  การมีผลใชบังคับ : พน 1,5,10 วันทําการ (cooling off period) นับแตวันที่สํานักงานไดรับ 
แบบ filing ที่แกไขครั้งหลังสุด (ไมรวมขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) โดย 

1 วันทําการ - กรณีเปนบริษัทที่มีหนาที่ตามมาตรา 56 และขอกําหนดสิทธิไมแตกตางจาก
ขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน หรือขอกําหนดสิทธิเคยยื่นตอสํานักงานไมเกิน 1 ป (ไมรวมการเสนอขายศุกูก            
ตราสาร Basel  และหุนกูตามโครงการ securitization) 

5 วันทําการ - กรณีเปนบริษัทที่มีหนาที่ตามมาตรา 56 และขอกําหนดสิทธิแตกตางจากมาตรฐาน 
หรือไมใชขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสํานักงานในชวง 1 ป หรือเปนการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมในชวงเวลา
เดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตครั้งแรกของกองทรัสต (concurrent offering) (ไมรวมการเสนอขายศุกูก          
ตราสาร Basel หุนกูตามโครงการ securitization หุนกูที่มอีนุพันธแฝง FX Bond  Baht Bond  และการเสนอขาย
โดยทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนกองทรัสตที่มีขอจํากัดใหผูถือหนวยทรัสตทั้งหมดเปนผูลงทุน
รายใหญ (“INFRA รายใหญ”)) 

10 วันทําการ - กรณีเปนบริษัทที่ไมมีหนาที่ตามมาตรา 56 (เชน Non-listed company ท่ีเสนอ
ขาย PO ครั้งแรก)  หรือบริษัทที่มหีนาที่ตามมาตรา 56 แตถูกส่ังใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม หรือขอกําหนดสิทธิ
แตกตางจากมาตรฐาน หรือไมใชขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสํานักงานในชวง 1 ป หรือการเสนอขายตราสาร 
Basel รวมท้ังกรณีเสนอขายโดย INFRA รายใหญ FX Bond  Baht Bond และหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝงที่ไมเขาขาย     
1 วันทําการ (ไมรวมการเสนอขายศุกูก และหุนกูตามโครงการ securitization) 

สําหรับกรณีหุนกูตามโครงการ securitization ทุกกรณี จะมีผลใชบังคับเมื่อพน 10 วันทําการ   
        สําหรับกรณีศุกูก จะมีผลใชบังคับเมื่อพน 14 วันทําการ   

4.2  วิธีการยื่นแบบ filing 
ใหยื่นแบบ filing และรางหนังสือชี้ชวนรวมเปนเอกสาร 1 ชุด1 ผานระบบ IPOS ตามหัวขอท่ีกําหนด 

โดยปกหนาของเอกสารและสวนของการลงนามรับรองความถูกตองของเอกสาร ใหระบุชื่อเอกสารรวมกันวา 
“แบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้ 

                                                             
1 รางหนังสือชี้ชวนจะตองเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 54/2543           
   เรื่อง แบบของรางหนังสือชี้ชวน ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
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4.2.1  Partial paperless (Online+P*) : สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับ 
ผอ. ข้ึนไป) และเม่ือขอมลูเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี้2 ครบถวน ใหสงขอมลู online พรอมท้ัง upload  
หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มลีายเซ็นจริง และนําสง hard copy เฉพาะหนาลงนามรับรองความถูกตองโดย
ผูมอีํานาจลงนามตาม 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 และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการท่ีระบุในใบแจงฯ                 

เมื่อแบบ filing และเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน 

5.  รายงานผลการขาย :   
ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตสิ้นเดือนที่เสนอขายผานระบบ 

IPOS โดยมีวิธีการสงขอมลู 2 แบบ ดังน้ี 
5.1  Partial paperless (Online+Paper) :  

 สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับผอ. ขึ้นไป   พรอม upload เอกสาร         
ที่เก่ียวของ ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน สําเนาขอกําหนดสิทธิ (ถามี) สําเนาสัญญาแตงต้ังผูแทน 
ผูถือหุนกู (ถามี)  และหนังสือยอมรับการแตงต้ังเปนนายทะเบียนหลักทรัพย (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 หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มอีนุพนัธแฝง ใหปฏิบัติดังน้ี  

6.1  กรณีไถถอนตราสารตามกําหนดอายุ : ไมตองบันทึกการไถถอน  โดยระบบ IPOS จะปด 
ยอดคงเหลือเปนศูนยโดยอัตโนมัติเม่ือพนวันครบกําหนดอายุ  

 
 

                                                             
2 ขอมลูเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแก (1)  จํานวนและราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 

  (3)  อัตราผลประโยชนตอบแทน   (4) รายละเอยีดเก่ียวกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร   (5) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี)   
  และ (6)  ขอมูลอื่นใดท่ีเก่ียวของกับการซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มลัีกษณะทํานองเดียวกัน หรือเก่ียวกับขอมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
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6.2  กรณีไถถอนกอนวันครบกําหนดอายุ (put / call option)  หรือใชสิทธิแปลงเปนหุนตาม 
หุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel : ใหบันทึก   
ขอมลูดังกลาวผานระบบ IPOS โดยใช username/ password ของผอ. ข้ึนไปตาม 1. ภายใน 7 วันทําการ        
นับแตวันท่ีเกิดรายการ โดยไมตองนําสง hard copy   

7.  การรายงานเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย :  
 หากมีเหตุการณตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมลูดังกลาว ตามแนวทาง         
การรายงานเหตุการณที่มนีัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)  
 

ฝายตราสารหน้ี 
โทรศัพท  0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้) 
  



7 
 

PO 

2.3 (2) แบบวงกวาง (PO) สําหรับการเสนอขายในลักษณะโครงการ (MTN Program) 

ย่ืนคําขออนุญาตและแบบ filing คร้ังแรก 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนแบบ filing คร้ังตอไป 

แบบ 35-2-1-MTN แบบ 69-Base-PO แบบ 69-Pricing 
(รุนแรก) 

Online+P* หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ 

ขาย 

รายงานผลการขาย  

 

Online+Paper 

หรือ Paperless 
พรอม upload 

เอกสารประกอบ 

ภายใน 15 วันนับแตส้ินเดือนที่เสนอขาย 

ไถถอน/ใชสิทธิ 

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใชสิทธิให
รายงานภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการ  
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบปดให
อัตโนมัติ 

หมายเหตุ: 
Paper  : สง hard copy รายงานขายตามรูปแบบท่ีพิมพจากระบบพรอมลงนาม 
P*  : สง hard copy เฉพาะหนารับรองความถูกตอง 
Online  : สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับ ผอ.ข้ึนไป (แตงต้ังผานแบบฟอรม EF-3) 
Paperless  : สงขอมูล online โดยใช digital signature 

Online หรือ Paperless + upload เอกสารประกอบ 
 

แบบ 69-Pricing 

 

ชําระคาธรรมเนียม ชําระคาธรรมเนียม 

- โครงการมีอายุ 2 ป  
- มีผลใชบังคับ 1, 5 , 10 วันทําการ (แลวแตกรณี) 

Online+P* หรือ 

Paperless พรอม 
upload เอกสาร

ประกอบ 

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ 
Online  

พรอม upload 
เอกสารประกอบ 
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ยื่นแบบ filing คร้ังตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 69-Pricing 
(รายรุน) 

Online หรือ 
Paperless พรอม 

upload เอกสารประกอบ 

ขาย 

รายงานผลการขาย  

 

ภายใน 15 วันนับแตส้ินเดือนที่เสนอขาย 

ไถถอน/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.ข้ึนไป (แตงตั้งผานแบบฟอรม EF-3) 
Paperless  : สงขอมูล online โดยใช digital signature 

ชําระคาธรรมเนียม 

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ 

Online+Paper 

หรือ Paperless 
พรอม upload 

เอกสารประกอบ 

Online  
พรอม upload 

เอกสารประกอบ 

แบบ 69-Supplement 
 

ย่ืนกอนแบบ 69-Pricing หากเกิดเหตุการณ 
ตามที่ประกาศกําหนด 

หากเลือกสงแบบ Online จะตองสง P* พรอม
รายงานผลการขายสําหรับตราสารรุนนั้น ๆ 
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1.  การลงนามรับรองความถูกตอง 

  

2.  การอนุญาต 
2.1  วิธีการยื่นคําขออนุญาต (แบบ 35-2-1-MTN) 

ใหยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือรับรองบริษัท
อายุไมเกิน 3 เดือน สําเนามตคิณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน (กรณี บมจ. ออกหุนกู)  โดยมีวิธีการยื่น
ขอมูล  2 แบบ ดังน้ี 

2.1.1  Partially paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ 
ผอ. ขึ้นไป พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจริง  และนําสง hard copy เฉพาะ 
หนาลงนามรับรองขอมูลโดยมีอํานาจลงนามตาม 1. หรือ 

2.1.2  Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1. 
  2.2  การชําระคาธรรมเนียม ใหดําเนินการ ดังน้ี 
   2.2.1  ย่ืนคําขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงเรียกเก็บ 
 คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”) 
   2.2.2  พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ                 
เม่ือคําขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน 
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  2.3  ประเภทตราสาร  
การเสนอขายตราสารหนี้ที่จะยื่นแบบ filing ในลักษณะโครงการได จะตองเปนการออกและ                

เสนอขายตราสารหนี้ดังตอไปนี้ หุนกู  หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย (FX Bond) พันธบัตร/           
หุนกูสกุลเงินบาทของผูออกตางประเทศ (Baht Bond) หุนกู/พันธบัตรของหนวยงานภาครัฐ หุนกูของทรัสต          
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หุนกูของทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และศุกูก  

 

3.  ยื่นแบบ filing คร้ังแรกและการมีผลใชบังคับ: 
3.1  การยื่นแบบ filing 

*  ยื่นเปนรายโครงการ โดยยื่นแบบคําขออนุญาตมาพรอมกับแบบ filing ดังน้ี 
    แบบ 69-BASE-PO (สําหรับหุนกูของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ใช                    

แบบ 69-BASE-PO-REIT  หุนกูของทรสัตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน ใชแบบ 69-BASE-PO-IFT)        
โดยแสดงขอมูลที่กําหนดตามหลักเกณฑ เชน ขอมูลของผูออกตราสารหนี้  สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร 
(Factsheet) และขอกําหนดสิทธิ  และ  

    แบบ 69-Pricing เปนรายรุนที่เสนอขาย โดยแสดงขอมูลตามแบบที่กําหนดเปนรายรุน            
เชน สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) ขอมลูเก่ียวกับการเสนอขาย (Pricing) และ ขอกําหนดสิทธิ     
สวนเพิ่ม  

3.2  การมีผลใชบังคับ :  

พน 1,5,10 วันทําการ (cooling off period) นับแตวันท่ีสํานักงานไดรับแบบ 35-2-1-MTN            
แบบ 69-BASE-PO และแบบ 69-Pricing รุนแรก ที่แกไขครั้งหลังสุด (ไมรวมขอมลูเกี่ยวกับการเสนอขาย) โดย 

1 วันทําการ - กรณีเปนบริษัทที่มีหนาที่ตามมาตรา 56 และขอกําหนดสิทธิไมแตกตางจาก
ขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน หรือขอกําหนดสิทธิเคยยื่นตอสํานักงานไมเกิน 1 ป (ไมรวมการเสนอขายศุกูก) 

5 วันทําการ - กรณีเปนบริษัทที่มีหนาที่ตามมาตรา 56 และขอกําหนดสิทธิแตกตางจากมาตรฐาน 
หรือไมใชขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสํานักงานในชวง 1 ป หรือเปนการเสนอขายหุนกูที่ออกใหมในชวงเวลา
เดียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตครั้งแรกของกองทรัสต (concurrent offering) (ไมรวมการเสนอขายศุกูก          
FX Bond  Baht Bond  และการเสนอขายโดยทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนกองทรัสตที่มี
ขอจํากัดใหผูถือหนวยทรัสตทั้งหมดเปนผูลงทุนรายใหญ (“INFRA รายใหญ”)) 

10 วันทําการ - กรณีเปนบริษัทที่ไมมีหนาที่ตามมาตรา 56 (เชน Non-listed company ท่ี      
เสนอขาย PO ครั้งแรก)  หรือบริษัทท่ีมีหนาที่ตามมาตรา 56 แตถูกสั่งใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม หรือขอกําหนด
สิทธิแตกตางจากมาตรฐาน หรือไมใชขอกําหนดสิทธิที่เคยยื่นตอสํานักงานในชวง 1 ป รวมทั้งกรณีเสนอขายโดย 
INFRA รายใหญ FX Bond และ Baht Bond ท่ีไมเขาขาย 1 วันทําการ 
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3.3  วิธีการยื่นแบบ filing 

ใหยื่นแบบ filing และรางหนังสือชี้ชวนรวมเปนเอกสาร 1 ชุด1 ผานระบบ IPOS ตามหัวขอที่
กําหนด  โดยปกหนาของเอกสารและสวนของการลงนามรับรองความถูกตองของเอกสาร ใหระบุชื่อเอกสาร
รวมกันวา “แบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน” โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ 
ดังนี้ 

3.3.1  Partial paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับ
ผอ. ข้ึนไป  พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจรงิ และนําสง hard copy เฉพาะ    
หนาลงนามรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. ในขั้นตอนการยื่นแบบ filing เพื่อเปดเผยขอมูล
เบื้องตน หรือ 

3.3.2  Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.            
ในข้ันตอนการย่ืนแบบ filing เพื่อเปดเผยขอมลูเบ้ืองตน และเมื่อขอมลูเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี้2 

ครบถวน 

3.4  การชําระคาธรรมเนียม 
3.4.1  ย่ืนแบบ filing ผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาท่ีเพื่อสรางใบแจงฯ 
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 ที่ไดย่ืนไวกอนหนานี้ (ถามี) 

*  ใหสงแบบผานระบบ IPOS ตามหัวขอท่ีกําหนด โดยมีวิธีการสงขอมลูตาม 3.3 ขางตน   
*  กรณีเกิดเหตุการณตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการยื่น             

แบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายตราสารหนี้  ใหบริษัทยื่นแบบ 69-Supplement ตามวิธีการสงขอมลู
ตาม 3.3 ขางตน กอนการย่ืนแบบ 69-Pricing ทุกครั้ง  โดยจะมผีลใชบังคับเมื่อพน 5 วันทําการนับแตวันที่
สํานักงานไดรับแบบ 69-Supplement 

*  ในการแจกจายหนังสือชี้ชวนสําหรับตราสารรุนท่ีจะเสนอขาย  ใหแสดงขอมูลตามแบบ 69-Base 
ตามที่ไดย่ืนไวในครั้งแรก หรือแบบแสดงรายการขอมลูประจําปลาสุด (ฉบับหลังจากท่ีมีการยื่นแบบ 69-Base 

                                                             
1 รางหนังสือชี้ชวนจะตองเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 54/2543           
   เรื่อง แบบของรางหนังสือชี้ชวน ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
2 ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ไดแก (1)  จํานวนและราคาตราสารหน้ีที่เสนอขาย  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 

(3) อัตราผลประโยชนตอบแทน (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร  (5) ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี) 
และ (6) ขอมลูอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการซื้อขายตราสารหน้ี หรือท่ีมลีักษณะทํานองเดียวกัน หรือเกี่ยวกับขอมลูตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
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ตามที่ไดย่ืน update ตามแบบ 69-Supplement)  รวมถึงแบบ 69-Supplement ท่ีไดยื่นไวกอนหนาน้ี (ถามี) 
ใหแกผูลงทุนดวย 

 
5. รายงานผลการขาย :   

ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตสิ้นเดือนที่เสนอขายผานระบบ 
IPOS โดยมีวิธีการสงขอมลู 2 แบบ ดังน้ี 

5.1  Partially paperless (Online+Paper) :  
 สงขอมูล online โดยใช username/password ระดับผอ. ขึ้นไป  พรอม upload เอกสารที่

เกี่ยวของ ตามท่ีระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน สําเนาขอกําหนดสิทธิ (ถามี)  สําเนาสัญญาแตงต้ังผูแทน 
ผูถือหุนกู (ถามี)  และหนังสือยอมรับการแตงต้ังเปนนายทะเบียนหลักทรัพย (เฉพาะกรณีบริษัทไมไดเปน 
นายทะเบียนฯ เอง) และ 

 นําสง hard copy เฉพาะแบบรายงานผลการขาย (พิมพจากระบบ IPOS แสดง barcode)             
ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. หรือ 

5.2  Paperless : สงขอมลู Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1. 
 

6.  การไถถอน/ใชสิทธิ :  
ในการไถถอนตราสาร หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูท่ีมอีนุพันธแฝง ใหปฏิบัติดังน้ี  
6.1  กรณีไถถอนตราสารตามกําหนดอาย ุ: ไมตองบันทึกการไถถอน  โดยระบบ IPOS จะปด 

ยอดคงเหลือเปนศูนยโดยอัตโนมัติเม่ือพนวันครบกําหนดอายุ  
6.2  กรณีไถถอนกอนวันครบกําหนดอายุ (put / call option)  หรือใชสิทธิแปลงเปนหุนตาม 

หุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel : ใหบันทึกขอมูล
ดังกลาวผานระบบ IPOS โดยใช username/ password ของผอ. ขึ้นไป ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิด
รายการ  โดยไมตองนําสง hard copy   

7.  การรายงานเหตุการณท่ีมีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย :  
หากมีเหตุการณตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมหีนาที่ตองรายงานขอมูลดังกลาว  ตามแนวทาง              

การรายงานเหตุการณที่มนีัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57) 
 

ฝายตราสารหน้ี 
โทรศัพท  0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้)  


