2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :
2.4 หุนกูที่เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ
Online+P* หรือ Paperless
พรอม upload เอกสาร

แจงผลการพิจารณาภายใน 15 วันตั้งแต

ขออนุญาต

วันที่สํานักงานไดรับเอกสารครบถวน

ชําระคาธรรมเนียม

ขายในตางประเทศ

เสนอขายใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
นับแตวันที่ไดรับอนุญาต

ภายใน 15 วันนับแต

สง feature ตราสาร

สิ้นเดือนที่เสนอขาย

รายงานผลการขาย

IPOS + upload
เอกสารประกอบ

Online+Paper หรือ
Paperless พรอม upload
เอกสารประกอบ

ไถถอน/ใชสิทธิ

เฉพาะกรณีไถถอนกอนกําหนด / มีการใช
สิทธิใหรายงานภายใน 7 วันทําการนับแต
Online
พรอม upload
เอกสารประกอบ

รายงานการไถถอน/ใชสิทธิ

วันที่เกิดรายการ
สวนกรณีไถถอนเมื่อครบกําหนดอายุ ระบบ
ปดใหอัตโนมัติ

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

หุนกูที่เสนอขายในตางประเทศ

1. การลงนามรับรองความถูกตอง

2. การอนุญาต :
* ใหบริษัทยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ รวมทั้ง upload
เอกสารที่เกี่ยวของผานระบบ IPOS เชน เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจายตอผูลงทุนในตางประเทศ
ที่บริษัทตองจัดใหมีกอนการขาย รางสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) และหนังสือยอมรับการแตงตั้งเปน
นายทะเบียนหลักทรัพย (เฉพาะกรณีบริษัทไมไดเปนนายทะเบียนฯ เอง) พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมตาม
วิธีการดังนี้
2.1 วิธีการยื่นคําขออนุญาต
ใหยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
2.1.1 Partially paperless (Online+P*) : สงขอมูล Online โดยใช username/password
ระดับผอ. ขึ้นไป พรอมทั้ง upload หนาลงนามรับรองความถูกตองที่มีลายเซ็นจริง และนําสง hard copy เฉพาะ
หนาลงนามรับรองขอมูลโดยผูมีอํานาจลงนามตาม 1. หรือ
2.1.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนาม
ในหนารับรองความถูกตองตาม 1.
2.2 การชําระคาธรรมเนียม ใหดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ยื่นคําขออนุญาตผานระบบ IPOS และติดตอเจาหนาที่เพื่อสรางใบแจงเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม (“ใบแจงฯ”)
2.2.2 พิมพใบแจงฯ จากระบบ IPOS และชําระคาธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจงฯ
เมื่อคําขออนุญาตและเอกสารประกอบไดรับการตรวจสอบวาครบถวนถูกตองตามคูมือประชาชน
* ทั้งนี้ ผูไดรับอนุญาตยังคงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับหุนกูดวย
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3. การสงขอมูล feature และเอกสารประกอบการเสนอขาย
ใหบันทึกขอมูล feature ที่จะเสนอขายเปนรายรุนผานระบบ IPOS (ไมตองสง hard copy) โดยใช
username/ password ของผอ.ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่เกี่ยวของ ในชวงที่จะจัดทํารายงานผลการขาย
ตาม 5.
4. การเปดเผยขอมูล : ไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และรางหนังสือชี้ชวน
กอนเสนอขาย
5. รายงานผลการขาย :
ภายหลังการเสนอขาย ใหยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแตสิ้นเดือนที่เสนอขายผานระบบ
IPOS โดยมีวิธีการสงขอมูล 2 แบบ ดังนี้
5.1 Partially paperless (Online+Paper) :
 สงขอมูล Online โดยใช username/password ระดับผอ. ขึ้นไป พรอม upload เอกสารที่
เกี่ยวของ ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เชน เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจายตอผูลงทุนใน
ตางประเทศ และสําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู (ถามี) และ
 นําสง hard copy เฉพาะแบบรายงานผลการขาย (พิมพจากระบบ IPOS แสดง barcode)
ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจตาม 1. หรือ
5.2 Paperless : สงขอมูล Online โดยใช digital signature ของผูมีอํานาจลงนามตาม 1.
6. การไถถอน/ใชสิทธิ :
ในการไถถอนตราสาร หรือการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพหรือหุนกูท ี่มีอนุพันธแฝง ใหปฏิบัติดังนี้
6.1 กรณีไถถอนตราสารตามกําหนดอายุ : ไมตองบันทึกการไถถอน โดยระบบ IPOS
จะปดยอดคงเหลือเปนศูนยโดยอัตโนมัติเมื่อพนวันครบกําหนดอายุ
6.2 กรณีไถถอนกอนวันครบกําหนดอายุ (put / call option) หรือใชสิทธิแปลงเปนหุนตาม
หุนกูแ ปลงสภาพหรือหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel : ใหบันทึก
ขอมูลดังกลาวผานระบบ IPOS โดยใช username/ password ของผอ.ขึ้นไป ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
เกิดรายการ โดยไมตองนําสง hard copy
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7. การรายงานเหตุการณที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย :
หากมีเหตุการณตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหนาที่ตองรายงานขอมูลดังกลาว ตามแนวทาง
การรายงานเหตุการณที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขาย (มาตรา 57)
ฝายตราสารหนี้
โทรศัพท 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 1000 กด 0 (ตอสายอนุมัติตราสารหนี้)

