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ค าแนะน า 
 
เพื่อความเข้าใจในการใช้งานระบบ IPOS โปรดศึกษาแนวทางการยื่นค าขออนุญาตตราสารหนี้

และรายงานต่างๆ ดังนี้ 

- แนวทางยื่นขอเสนอขายตราสารหนี้ - ตารางสรุป 
- แนวทางยื่นขอเสนอขายตราสารหนี้ - PP วงแคบ 
- แนวทางยื่นขอเสนอขายตราสารหนี้ - II&HNW 
- แนวทางยื่นขอเสนอขายตราสารหนี้ - PO 
- แนวทางยื่นขอเสนอขายตราสารหนี้ - หุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ 
- แนวทางการรายงานตามมาตรา 57 
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1. การเตรียมตัวส าหรับใช้งานระบบ IPOS 

ในการใช้งานระบบ IPOS ผู้ออกหลักทรัพย์ (issuer) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ส่งข้อมูลแทน issuer 

(outsource) เช่น underwriter หรือบริษัทในเครือ ต้องด าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (Account 

Administrator) ให้เป็นผู้บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นพนักงานของบริษัทผู้ส่งข้อมูล เช่น การให้สิทธิเข้า

ใช้งานระบบ  การ Reset รหัสผ่าน การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น  ซึ่ง Account Administrator จะต้อง

ได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท (issuer หรือ outsource) อย่างเป็นทางการก่อน 

(โปรดอ่านรายละเอียดตาม คู่มือการใช้งานระบบ EXAM) 

การเตรียมตัวส าหรับการแต่งตั้ง Account Administrator 

1. กรณีบริษัทที่เคยใช้งานระบบ Online ของส านักงาน (OFAR / OFAM / ORAP / IPOS-DW) ให้ไปท่ี
ข้อ 2.2 
 

2. กรณีบริษัทใหม่ทีไ่ม่เคยใช้งานระบบ Online ของส านักงานมาก่อน 
2.1. ท าหนังสือแต่งตั้ง Account Administrator โดยหนังสือดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ

ลงนาม เท่านั้น   
สามารถ download หนังสือได้ที่ 
http://www.sec.or.th/TH/Documents/account_admin_form.doc 
(แนวทางการแต่งตั้ง Account Administrator ส าหรับกลุ่มบริษัท หรือ outsource ตามข้อ 3-4) 

2.2. ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเข้าใช้งานระบบ IPOS ต้อง register เพ่ือขอ account เข้าใช้งานระบบ โดยคลิกที่
ไอคอน ‘register’ ทีห่น้าแรกของระบบ IPOS (https://market.sec.or.th/ipos) 

 

http://www.sec.or.th/exam/Documents/EXAM_Manual.zip
http://www.sec.or.th/TH/Documents/account_admin_form.doc
https://market.sec.or.th/ipos
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2.3. แจ้ง Account Administrator ของบริษัท (ตามชื่อท่ีปรากฏบนหน้าจอตอน register) Enable 
account และ ให้สิทธิการใช้งานระบบ IPOS ผ่านระบบ EXAM 
(https://market.sec.or.th/exam)  
2.3.1. การ enable account ให้ใช้เมนู “จัดการบัญชีสมาชิก” 
2.3.2. การให้สิทธิใช้งานระบบ IPOS ให้ใช้เมนู “ก าหนดสิทธิการใช้ระบบ” ทั้งนี้ ในการให้สิทธิ

ต้องระบุ ‘งาน’ ให้ถูกต้องด้วย เช่น DW หรือ Debt เป็นต้น 
2.4. เข้าใช้งานระบบ 

 

3. กรณีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) สามารถแต่งตั้ง Account Administrator ของตนเอง แต่ให้สิทธิใช้
งานกับ Outsource หรือ บริษัทในเครือ ส่งข้อมูลแทน  

ในกรณีที่บริษัทต้องการมอบหมายให้ผู้ให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่นิติบุคคลผู้ส่งข้อมูล 

(Outsource) เป็นผู้ส่งข้อมูลผ่านระบบงานให้ บริษัทจะต้องมอบหมายให้บริษัท Outsource ใช้ระบบงาน

เพ่ือส่งข้อมูลในนามบริษัท  และบริษัท Outsource จะต้องส่งหนังสือแต่งตั้ง Account Administrator 

เพ่ือจัดการบัญชีผู้ใช้งานภายในบริษัทต่อไป (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือการใช้งานระบบ EXAM  

บทที่ 5) 

3.1. ตัวอย่างกรณีบริษัทในเครือ (บริษัท A1 / บริษัท A2 / บริษัท A3) โดยมี นายสมชาย ซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัท A1 ท าหน้าที่ส่งข้อมูลในระบบ IPOS แทนบริษัทในเครือทุกบริษัท 
3.1.1. ให้ทุกบริษัทยื่นหนังสือแต่งตั้ง Account Administrator ของตนเอง 
3.1.2. Account Administrator ของบริษัท A2 และ บริษัท A3 เข้าระบบ EXAM เพ่ือให้สิทธิ

บริษัท A1 ท าหน้าที่เป็น Outsource ของระบบ IPOS ผ่านเมนู “ก าหนดสิทธิการใช้
ระบบ” 

3.1.3. นายสมชาย ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท A1 register เพ่ือขอ account เข้าใช้งานระบบ 
IPOS 

3.1.4. Account Administrator ของบริษัท A1 enable account และให้สิทธินายสมชายใช้
ระบบ IPOS 

3.1.5. นายสมชาย Login เข้าระบบ IPOS และเลือกบริษัทที่ต้องการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

3.2. ตัวอย่างกรณีท่ีบริษัท B1 จ้าง FA หรือ Law firm (บริษัท FA) ท าหน้าที่ส่งข้อมูลแทนบริษัท 
3.2.1. ให้บริษัท B1 และบริษัท FA ยื่นหนังสือแต่งตั้ง Account Administrator ของตนเอง 
3.2.2. Account Administrator ของบริษัท B1 เข้าระบบ EXAM เพ่ือให้สิทธิบริษัท FA ท า

หน้าที่เป็น Outsource ของระบบ IPOS ผ่านเมนู “ก าหนดสิทธิการใช้ระบบ” 

https://market.sec.or.th/exam
http://www.sec.or.th/exam/Documents/EXAM_Manual.zip
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3.2.3. นางสมหญิง ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท FA register ผ่านระบบ IPOS เพ่ือขอ account 
เข้าใช้งาน 

3.2.4. Account Administrator ของบริษัท FA enable account และให้สิทธินางสมหญิงใช้
ระบบ IPOS 

3.2.5. นางสมหญิง Login เข้าระบบ IPOS และเลือกบริษัทที่ต้องการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง (กรณี
ได้รับสิทธิจากหลายบริษัท) 
 

4. กรณี Issuer มีข้อจ ากัดในการแต่งตั้ง Account Administrator และต้องการให้สิทธิใช้งานกับ 
Outsource หรือ บริษัทในเครือ ส่งข้อมูลแทน 
 

4.1. ตัวอย่างกรณีบริษัทในเครือ (บริษัท D1 / บริษัท D2 / บริษัท D3) โดยมี นายสมหมาย ซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัท D1 ท าหน้าที่ส่งข้อมูลในระบบ IPOS แทนบริษัทในเครือทุกบริษัท  ทั้งนี้ บริษัท 
D2  และ D3 ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ Account Administrator ได้ เนื่องจากไม่มี
พนักงาน หรือด้วยเหตุผลที่เหมาะสม 
4.1.1. เฉพาะบริษัท D1 (ผู้ส่งข้อมูลแทน) ยื่นหนังสือแต่งตั้ง Account Administrator ของตนเอง 
4.1.2. บริษัท D1 กรอก “แบบค าขอตั้งนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ส่งข้อมูล (Outsource) เกี่ยวกับการ

ออกและเสนอขายตราสารหนี้” และส่งอีเมล์ให้แก่ debtnmf@sec.or.th และ cc 
ผู้บริหารของบริษัท D1 D2 และ D3  
เพ่ือแจ้งให้ Service Desk ด าเนินการให้สิทธิบริษัท D1 ท าหน้าที่เป็น Outsource ของ
ระบบ IPOS แทน Account Administrator ของบริษัทในเครือที่เหลือทั้งหมด โดยระบุ
เหตุผลที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ให้แนบรายชื่อนิติบุคคลในเครือที่ต้องการให้บริษัท D1 ท าหน้าที่
เป็น Outsource ให้มาด้วย 
หมายเหตุ สิทธิที่ Outsource ได้รับ จะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป หากมีการ

ยกเลิกสิทธิโปรดแจ้งส านักงานเพื่อปรับปรุงต่อไป 

4.1.3. นายสมหมาย ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท D1 register ผ่านระบบ IPOS เพ่ือขอ account 
เข้าใช้งาน 

4.1.4. Account Administrator ของบริษัท D1 enable account และให้สิทธินายสมหมายใช้
ระบบ IPOS 

4.1.5. นายสมหมาย Login เข้าระบบ IPOS และเลือกบริษัทที่ต้องการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

 

mailto:debtnmf@sec.or.th
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4.2. ตัวอย่างกรณีท่ีบริษัท E1 จ้าง FA หรือ Law firm (บริษัท FA) ท าหน้าที่ยื่นข้อมูลแทน  ทั้งนี้ บริษัท 
E1 ไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ Account Administrator ได ้เนื่องจากไม่มีพนักงาน หรือ
ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม 
4.2.1. เฉพาะบริษัท FA (ผู้ส่งข้อมูลแทน) ยื่นหนังสือแต่งตั้ง Account Administrator ของตนเอง  
4.2.2. บริษัท FA กรอก “แบบค าขอตั้งนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ส่งข้อมูล (Outsource) เกี่ยวกับการ

ออกและเสนอขายตราสารหนี้” และส่งอีเมล์ให้แก่ debtnmf@sec.or.th และ cc 
ผู้บริหารของบริษัท FA และบริษัท E1  
เพ่ือแจ้งให้ Service Desk ด าเนินการให้สิทธิบริษัท FA ท าหน้าที่เป็น Outsource ของ
ระบบ IPOS แทน Account Administrator ของบริษัท Issuer โดยระบุเหตุผลที่เหมาะสม  
ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อนิติบุคคลที่ต้องการให้บริษัท FA ท าหน้าที่เป็น Outsource ให้มาด้วย 
หมายเหตุ สิทธิที่ Outsource ได้รับ จะไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป  หากมีการ

ยกเลิกสิทธิโปรดแจ้งส านักงานเพื่อปรับปรุงต่อไป 

4.2.3. นางสาวสมศรี ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท FA register ผ่านระบบ IPOS เพ่ือขอ account 
เข้าใช้งาน 

4.2.4. Account Administrator ของบริษัท FA enable account และให้สิทธินางสาวสมศรีใช้
ระบบ IPOS 

4.2.5. นางสาวสมศรี Login เข้าระบบ IPOS และเลือกบริษัทที่ต้องการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง (กรณีมี
มากกว่า 1 บริษัท) 

 

***หากมีค าถามหรือข้อสงสัยเกีย่วกับการแต่งต้ัง Account Administrator และการใช้งานระบบ EXAM โปรดติดต่อ 

Service Desk โทรศัพท์ 0-2263-6499 ต่อ 2525 หรือ 2527 ในวันเวลาท าการ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:debtnmf@sec.or.th
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2. การเริ่มต้นเข้าระบบ 
 

1. เมื่อ log in เข้ามาในระบบ IPOS แล้ว ให ้click เริ่มต้นท ารายการที่ icon “ตราสารหนี้” 

 
 

2. จากนั้น click ที่ icon “ยื่นแบบ” (เริ่มต้นที่หน้าจอนี้ทุกครั้ง เมื่อต้องการยื่นแบบค าขออนุญาต  แบบ filing   
ข้อมูลการเสนอขายของตราสารหนี้ระยะยาว (feature))  
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3. ระบบจะขึ้นหน้าต่างตามรูปด้านล่าง เพื่อให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้  
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ click “ต่อไป” 
Tips:  
- ข้อมูล Originator ส าหรับกรอกกรณีที่เสนอขายหุ้นกู้ securitization 
- ลักษณะพิเศษ ส าหรับกรณีท่ีเสนอขายโดยผู้ถือตราสารเอง (resale) หมายถึง ผู้ที่ซื้อตราสารจากผู้

ออกตราสารหนี้แล้วมีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ การเสนอขายลักษณะดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 

- กรณีประเภทนิติบุคคลที่ระบบแสดงให้ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ Service Desk  
โทรศัพท์ 0-2263-6499 ต่อ 2525 หรือ 2527 ในวันเวลาท าการ 
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4. ระบบจะแสดงหน้าจออธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้โดยแสดงตามเงื่อนไข
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า  เมื่ออ่านท าความเข้าใจแล้วให้ click “ต่อไป”  

 
 

5. ระบบจะแสดงหน้าจอค าแนะน าการใช้งานระบบ IPOS เมื่ออ่านท าความเข้าใจแล้วให้ click “ต่อไป” เพ่ือ
เริ่มต้นท ารายการ 
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3. การยื่นค าขออนุญาต 
***การน าส่งเอกสารต่อส านักงาน จะต้องพิมพ์แบบค าขอ/ใบน าส่งที่มี barcode จากระบบ IPOS เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้ชดุส าเนาที่มี 
barcode เป็นเอกสารน าส่งทุกกรณี*** 

1. เมื่อด าเนินการตามหัวข้อที่ 2 การเริ่มต้นเข้าระบบแล้ว ระบบจะน าเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
2. บันทึกข้อมูลตามแบบค าขออนุญาต online ผ่านระบบ IPOS เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ click 

“ต่อไป” 
Tips:  
- สามารถ click “บันทึก” ในระหว่างการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้ 

 
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงร่างแบบค าขออนุญาต เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลอีกครั้งก่อนด าเนินการส่งแบบค าขออนุญาต โดยร่างแบบค าขออนุญาตดังกล่าว สามารถพิมพ์
ออกมาเพ่ือใช้ตรวจสอบได้ แต่ไม่ใช่เอกสารที่ใช้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่ามีส่วนที่จะต้องแก้ไข ให้ click “ก่อนหน้า” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว 
หากไม่มีแก้ไข ให้ click “ต่อไป”  
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4. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วให้ click “ต่อไป” เพ่ือน าส่ง
ข้อมูล (หลังจากท่ีส่งข้อมูลในขั้นตอนนี้แล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขรายการได้อีก) 

Tips:  
- การแก้ไขข้อมูลในแบบค าขอที่ยังไม่ได้ submit ในระบบ: สามารถเข้าไปท าการแก้ไขหรือลบข้อมูล

ทั้งหมดเพ่ือท ารายการใหม่ได้ 
- การแก้ไขข้อมูลในแบบค าขอภายหลังวันที่ submit ในระบบ: ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อปลด lock  

 
 

5. เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงแบบค าขออนุญาตที่มี barcode ให้พิมพ์แบบค าขออนุญาตและให้
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) เมื่อพิมพ์แบบแล้วให้ click “ต่อไป” 
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6. ระบบจะแสดงหน้าจอค าแนะน าขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต่อไป เมื่ออ่านท าความเข้าใจแล้วให้ click 
“สิ้นสุด” 

 
7. ให้ e-mail ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ก่อนวันยื่นแบบค าขอเพ่ือออกใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบ

แจ้ง”) โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย หากช าระเงินที่ส านักงานในวันยื่น
แบบค าขอ ให้พิมพ์ใบแจ้งมาประกอบการช าระเงินด้วย โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” (ไม่รับเช็คลงวันที่หลังวันยื่นแบบค าขอ)  ทั้งนี้ สามารถช าระเงิน
ที่ธนาคารพาณิชย์ตามใบแจ้ง (มีค่าธรรมเนียม) ไม่เกินวันยื่นแบบค าขอ 
(ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น โทรศัพท์ 0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 
ต่อ 1000 หรือ 1001 (สายอนุมัติตราสารหนี้)) 

8. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS ใน tab “รายการระหว่างท า” โดยเลือกท่ี “พิมพ์ Invoice”
และน าส่งส านักงานพร้อมแบบค าขออนุญาต (ท่ีมี barcode) และเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในแบบ
ค าขออนุญาต 
กรณีเข้ามาพิมพ์แบบค าขอภายหลัง ให้เลือกหัวข้อ “พิมพ์แบบ”  
กรณีมีการแก้ไขข้อมูลในระบบ IPOS: ให้น าส่ง hard copy ที่พิมพ์จากระบบเฉพาะหน้าที่แก้ไข ต่อ
ส านักงาน และเลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบน าส่ง” (มี barcode) แนบมาพร้อมเอกสารที่ส่งแก้ไขด้วยทุกครั้ง  
กรณีมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม (ท้ังกรณีท่ีเป็นเอกสารประกอบค าขอที่น าส่งเพ่ิมเติมภายหลัง หรือ
เอกสารที่ส านักงานขอเพ่ิมเติม) ให้เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบน าส่ง”  เพ่ือพิมพ์ใบน าส่ง (มี barcode)  
แนบมาพร้อมเอกสารที่ส่งเพ่ิมเติมด้วยทุกครั้ง 

***การน าส่งเอกสารต่อส านักงาน จะต้องพิมพ์แบบค าขอ/ใบน าส่งที่มี barcode จากระบบ IPOS เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้ชดุส าเนาที่มี 
barcode เป็นเอกสารน าส่งทุกกรณี*** 
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4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ filing”) 
***การน าส่งเอกสารต่อส านักงาน จะต้องพิมพ์แบบค าขอ/ใบน าส่งที่มี barcode จากระบบ IPOS เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้ชดุส าเนาที่มี 
barcode เป็นเอกสารน าส่งทุกกรณี*** 

1. เมื่อด าเนินการตามหัวข้อที่ 2 การเริ่มต้นเข้าระบบแล้ว ระบบจะน าเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นแบบ filing 
2. ให้เลือกแบบ filing ที่ต้องการยื่น แล้ว click “ต่อไป” 

 
3. ให้กรอกข้อมูล feature ตราสารที่ต้องการเสนอขาย โดย click “เพ่ิมตราสาร +”  

 
 

4. ให้ click เลือกวิธีการบันทึกข้อมูลตราสาร ทั้งนี้ หากมีรายการที่เคยเสนอขายไปแล้วและป็นรายการ
ที่มีลักษณะการเสนอขายแบบเดียวกัน ท่านสามารถเลือกรายการดังกล่าวมาตั้งต้นเพ่ือกรอกข้อมูล 
feature ตราสารที่ต้องการเสนอขายในครั้งนี้ได้ จากนั้นให้ click “ต่อไป”  
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การยื่นข้อมูล feature ส าหรับตราสารหนี้ระยะยาว 
5. ให้กรอกข้อมูล feature ตราสารที่ต้องการเสนอขาย จากนั้นให้ click “ต่อไป”  

Tips:  
-  กรณีท่ียื่น filing เวอร์ชั่นแรก อาจยังไม่สามารถกรอกข้อมูล feature ตราสารได้ครบถ้วน แต่อย่างน้อย

ต้องระบุชื่อตราสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องกลับมากรอกข้อมูลส่วนนี้ให้ครบถ้วน
ก่อนแบบ filing มีผลใช้บังคับ 

-  สามารถ click “บันทึก” ในระหว่างการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้ 

 
6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงร่างแบบข้อมูล feature เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลอีกครั้งก่อนด าเนินการส่งข้อมูล โดยร่างแบบดังกล่าว สามารถพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้
ตรวจสอบได้ แต่ไม่ใช่เอกสารที่ใช้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่ามีส่วนที่
จะต้องแก้ไข ให้ click “ก่อนหน้า” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว หากไม่มีแก้ไข ให้ click “ต่อไป”  
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7. ระบบจะกลับมาที่หน้าจอข้อมูลตราสารอีกครั้ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
a. หากกรอกข้อมูล feature ครบถ้วนแล้ว ให้ click “พิมพ์แบบตราสาร” และเริ่มด าเนินการตาม

ข้อ 8 ถึง 11 
b. หากเป็นการยื่นแบบ filing เวอร์ชั่นแรก และยังไม่สามารถกรอกข้อมูล feature ได้ครบถ้วน ให้ 

click “ต่อไป” เพ่ือยื่นแบบ filing และเริ่มด าเนินการตามข้อ 15 เป็นต้นไป 
c. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว  ให้ click “แก้ไขตราสาร” 
d. หากต้องการลบข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว  ให้ click “ลบ” 

Tips:  
-  กรณีเสนอขายหลายรุ่น ให้ click “เพ่ิมตราสาร +” เพ่ือกรอกข้อมูลรุ่นต่อไป และด าเนินการตามข้อ 4 

ถึง 6 อีกครั้ง 
-  สามารถ click “บันทึก” ในระหว่างการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้ 

 
8. ระบบจะแสดงแบบแสดงลักษณะข้อมูลตราสารหนี้ (ย่อ) ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน จากนั้น 

click “ต่อไป”  
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9. เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงแบบแสดงลักษณะข้อมูลตราสารหนี้ (ย่อ) ที่มี barcode ให้พิมพ์แบบและให้
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) จากนั้นน าส่งส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันที่แบบ filing มีผล
ใช้บังคับ  เมื่อพิมพ์แบบแล้วให้ click “ต่อไป” 

 
10. ระบบจะแสดงหน้าจอค าแนะน าขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต่อไป เมื่ออ่านท าความเข้าใจแล้วให้ click “สิ้นสุด” 

 
11. ระบบจะกลับมาที่หน้าจอข้อมูลตราสารอีกครั้ง ให้ด าเนินการดังนี้ 

a. หากต้องการยื่นแบบ filing ให้ click “ต่อไป” เพ่ือยื่นแบบ filing และเริ่มด าเนินการตามข้อ 15
เป็นต้นไป 

b. หากต้องการสิ้นสุดการท ารายการ ให้ click “ออก” 
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การยื่นข้อมูลโครงการส าหรับตราสารหนี้ระยะสั้น 
12. ให้กรอกข้อมูลโครงการของตราสารหนี้ที่ต้องการเสนอขาย จากนั้นให้ click “ต่อไป”  

Tips:  
-  กรณีท่ียื่น filing เวอร์ชั่นแรก อาจยังไม่สามารถกรอกข้อมูล feature ตราสารได้ครบถ้วน แต่อย่างน้อย

ต้องระบุชื่อตราสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องกลับมากรอกข้อมูลส่วนนี้ให้ครบถ้วน
ก่อนแบบ filing มีผลใช้บังคับ 

-  สามารถ click “บันทึก” ในระหว่างการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้ 

 
13. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงร่างแบบข้อมูลโครงการเพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลอีกครั้งก่อนด าเนินการส่งข้อมูล โดยร่างแบบดังกล่าว สามารถพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้
ตรวจสอบได้ แต่ไม่ใช่เอกสารที่ใช้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่ามีส่วนที่
จะต้องแก้ไข ให้ click “ก่อนหน้า” เพ่ือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว หากไม่มีแก้ไข ให้ click “ต่อไป”  
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14. ระบบจะกลับมาที่หน้าจอข้อมูลตราสารอีกครั้ง ให้ด าเนินการดังนี้ 

a. หากต้องการยื่นแบบ filing ให้ click “ต่อไป” เพ่ือยื่นแบบ filing และเริ่มด าเนินการตามข้อ 15
เป็นต้นไป 

b. หากต้องการสิ้นสุดการท ารายการ ให้ click “ออก” 
c. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว  ให้ click “แก้ไขตราสาร” 
d. หากต้องการลบข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว  ให้ click “ลบ” 
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การยื่นแบบ filing เวอร์ชั่นแรก 
 

15. ให้ส่งแบบ filing online ผ่านระบบ IPOS โดย browse file แยกตามหัวข้อของแบบที่ก าหนด (ผ่อนปรน
ส าหรับ filing ที่เป็นการเสนอขาย II&HNW สามารถน าส่ง file เฉพาะหัวข้อหลักตามที่ระบุในระบบ IPOS ได้) 
เมื่อ browse file ครบถ้วนแล้วให้ click “ต่อไป” 
Tips:  

-  หากต้องการลบ filing ที่ browse ออก ให้ click “remove” 

 
16. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วให้ click “ต่อไป” เพ่ือน าส่ง filing 
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17. ระบบจะใบน าส่งเอกสาร ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว click “ต่อไป”  

 
18. เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงใบน าส่งเอกสารที่มี barcode ให้พิมพ์แบบและน าส่งพร้อมกับ hard copy 

ฉบับจริงที่ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับเอกสาร (initial) ทุกหน้าแล้ว  ทั้งนี้ การลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในแบบ filing (เช่น เสนอขาย II&HNW ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW  เสนอ
ขาย PO ตามแบบ 69-DEBT- PO)  
เมื่อพิมพ์แบบแล้วให้ click “ต่อไป” 
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19. ระบบจะแสดงหน้าจอค าแนะน าขั้นตอนที่ต้องด าเนินการต่อไป เมื่ออ่านท าความเข้าใจแล้วให้ click “สิ้นสุด” 

 

20. ให้ e-mail ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ก่อนวันยื่นแบบ filing เพ่ือออกใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้ง”) 
(ถ้ามี) โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย หากช าระเงินที่ส านักงานในวันยื่นแบบ 
filing ให้พิมพ์ใบแจ้งมาประกอบการช าระเงินด้วย โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” (ไม่รับเช็คลงวันที่หลังวันยื่นแบบ filing)  ทั้งนี้ สามารถช าระเงินที่ธนาคาร
พาณิชย์ตามใบแจ้ง (มีค่าธรรมเนียม) ไม่เกินวันยื่นแบบ filing 
(ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น โทรศัพท์ 0-2695-9999 หรือ 0-2263-6499 ต่อ 
1000 หรือ 1001 (สายอนุมัติตราสารหนี้)) 

21. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จากระบบ IPOS ใน tab “รายการระหว่างท า” โดยเลือกท่ี “พิมพ์ Invoice”
และน าส่งส านักงานพร้อมใบน าส่งเอกสาร (ที่มี barcode) แบบ filingและร่างหนังสือชี้ชวน และเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุไว้ในแบบ filing  

22. เมื่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing และเอกสารประกอบแล้ว จะท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
หากมีประเด็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม จะแจ้งให้บริษัททราบในต่อไป โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ท าการ
ตรวจสอบอยู่นั้น บริษัทจะยังไม่สามารถแก้ไขหรือ upload filing เพ่ิมเติมในระบบ IPOS ได้ จนกว่า
เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. จะระบุวันที่นับ 1 (cooling period) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถส่งเอกสารที่แก้ไข 
(hard copy) มาให้เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ โดยเข้ามาท่ีหน้าหลักของ IPOS เลือก tab “รายการ
ระหว่างจัดท า” และ click “พิมพ์ใบน าส่ง” (ตามรูป) จากนั้นให้พิมพ์ใบน าส่งแบบ filing (มี barcode) จาก
ระบบ IPOS (ฉบับเดียวกับตอนยื่นแบบ filing ครั้งแรก) และน าส่งพร้อมกับ hard copy ฉบับจริงเฉพาะ
หน้าที่มีการแก้ไขท่ีผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับเอกสาร (initial) ทุกหน้าแล้ว   
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การยื่นแบบ filing เพ่ือนับ 1 
 

23. เมื่อผู้ออกตราสารหนี้เประสงค์จะยื่นแบบ filing เพ่ือนับ 1 ให้ Log in เข้ามาในระบบ IPOS แล้ว ให้เลือก 
tab “รายการระหว่างจัดท า” และ click “แก้ไข” รายการแบบร่างหนังสือชี้ชวนที่ต้องการ 

24. ระบบจะแสดงหน้าข้อมูล feature ให้ด าเนินการดังนี้ 
a. หากต้องการยื่นแบบ filing ให้ click “ต่อไป” เพ่ือยื่นแบบ filing และเริ่มด าเนินการตามข้อ 25 
b. หากต้องการสิ้นสุดการท ารายการ ให้ click “ออก” 
c. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว  ให้ click “แก้ไขตราสาร” 
d. หากต้องการลบข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว  ให้ click “ลบ” 

 
25. ให้ส่งแบบ filing เวอร์ชั่น นับ 1 online ผ่านระบบ IPOS โดย browse file เฉพาะหัวข้อที่แก้ไขในช่อง 

Highlight version เมื่อ browse file ครบถ้วนแล้วให้ click “ต่อไป” 
Tips:  

-  หากต้องการลบ filing ที่ browse ออก ให้ click “remove” หรือ click   
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26. พิมพ์ใบน าส่งเอกสารจากระบบ IPOS ใน tab “รายการระหว่างท า” โดยเลือกที่ “พิมพ์ใบน าส่ง” และน าส่ง
ส านักงานพร้อม hard copy ฉบับจริงเฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขที่ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับเอกสาร (initial) 
ทุกหน้าแล้ว   

27. เมื่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing และเอกสารประกอบแล้ว จะท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
หากมีประเด็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม จะแจ้งให้บริษัททราบในต่อไป  

 

การยื่นแบบ filing เพ่ือให้มีผลใช้บังคับ 
 

28. เมื่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต.ระบุวันที่นับ 1 (cooling period) ในระบบ IPOS แล้ว บริษัทจะได้รับ e-mail อัตโนมัติ
แจ้งให้มากรอกรายละเอียด feature ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน (ส าหรับตราสารระยะยาว) และ upload final 
filing เข้าระบบ IPOS  

29. เมื่อ Log in เข้ามาในระบบ IPOS แล้ว ให้เริ่มด าเนินการตามข้อ 23 เป็นต้นไป 
30. ในกรณีที่ต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม ให้ e-mail ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ก่อนวันยื่นแบบ filing 

เพ่ือออกใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้ง”) (ถ้ามี) โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะ
เสนอขาย  

31. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จากระบบ IPOS ใน tab “รายการระหว่างท า” โดยเลือกท่ี “พิมพ์ Invoice”
และน าส่งส านักงานพร้อมใบน าส่งเอกสาร (ที่มี barcode) และ hard copy ฉบับจริงเฉพาะหน้าที่มีการแก้ไข
ที่ผู้รับมอบอ านาจลงนามก ากับเอกสาร (initial) ทุกหน้าแล้ว   

32. เมื่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing และเอกสารประกอบแล้ว จะท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
หากไม่มีประเด็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม จะแจ้งให้ผลการพิจารณาแบบ filing บริษัททราบในต่อไป 
 

***การน าส่งเอกสารต่อส านักงาน จะต้องพิมพ์แบบค าขอ/ใบน าส่งที่มี barcode จากระบบ IPOS เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้ชดุส าเนาที่มี 
barcode เป็นเอกสารน าส่งทุกกรณี*** 
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5. การยื่นแบบแสดงลักษณะข้อมูลตราสารหนี้ (“feature”) 
 

1. ให้บันทึกข้อมูล feature ในระบบ IPOS ให้ครบถ้วนเป็นรายตราสาร (“issue”) เมื่อสอบทานถูกต้องแล้วจึง 
submit ข้อมูล  ภายหลัง submit แล้วหากต้องการแก้ไข ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. (ดูรายละเอียดตาม “การ
แก้ไขข้อมูล feature”) 

* กรณีตราสารระยะยาว : ให้พิมพ์ใบสรุปการส่งข้อมูลตราสาร (มี barcode) โดยให้ผู้มีอ านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และน าส่งต่อส านักงาน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การ
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน-การยื่นข้อมูล feature ส าหรับตราสารหนี้ระยะยาว”) 

* กรณีตราสารระยะสั้น : ให้บันทึกข้อมูล feature พร้อมกับรายงานผลการขาย (ดูรายละเอียดใน
หัวข้อ “การยื่นรายงานผลการขาย-ตราสารหนี้ระยะสั้น”) 

2. การแก้ไขข้อมูล feature : หากยังไม่ได้ส่งข้อมูล feature จะสามารถเข้าไปแก้ไขเองได้ โดย click “แก้ไข” 
หากส่งข้อมูล feature แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อปลด lock จึงสามารถ
แก้ไขข้อมูลในระบบ IPOS ได้  หลังจาก submit แล้วให้น าส่ง hard copy ต่อส านักงานเฉพาะกรณีตราสาร
ระยะยาว โดยให้พิมพ์ใบสรุปการส่งข้อมูลตราสาร (มี barcode) และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี) (หากเป็นการแก้ไขตราสารระยะสั้น ไม่ต้องน าส่ง hard copy) 

 
*** ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข feature ภายหลังทีแ่บบ filing มีผลใช้บังคับแล้ว หรือมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไปแล้ว เว้นแต่มี
เหตุผลอันสมควร โดยจะต้องแจ้งส านักงานมาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน*** 
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6. การยื่นรายงานผลการขาย 
 
***การน าส่งเอกสารต่อส านักงาน จะต้องพิมพ์แบบค าขอ/ใบน าส่งที่มี barcode จากระบบ IPOS เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ใช้ชดุส าเนาที่มี 
barcode เป็นเอกสารน าส่งทุกกรณี*** 

1. กรณี PP วงแคบ : ให้ click ที ่icon “ยื่นแบบ” เพ่ือท าการยื่น feature ก่อนรายงานผลการขาย  

 
ระบบจะขึ้นหน้าต่างตามรูปด้านล่าง ให้กรอกลักษณะการขาย จากนั้นให้ click “ต่อไป”   
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กรณีที่ย่ืน filing (PO หรือ II&HNW) หรือหุ้นกู้ต่างประเทศ  : click ที่ tab “ยื่นรายงานขาย”  

 
จากนั้น click ปุ่มสีเหลืองท่ีช่องยื่นรายงายขาย 

 
2. ระยะยาว สามารถเลือกได้เฉพาะ “ยื่นโดยกรอกผ่าน web form” และ click “ต่อไป” 
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3. ข้อควรทราบ 
3.1 ระบบจะดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ตอนยื่น feature โดยบริษัทสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะช่องที่เป็นตัวอักษร 

สีด า 
หากต้องการแก้จ านวนหน่วยที่ขายได้ ระบบจะท าการค านวณมูลค่าให้อัตโนมัติหลังจากกด “บันทึก” 
หรือ “ต่อไป” 

 
 

3.2 รายชื่อผู้ได้รับจัดสรร สามารถบันทึกข้อมูลได้ 2 ลักษณะ (ใช้แนวทางเดียวกันนี้กับการรายงานข้อ 1.3.2 
ของแบบรายงาน) 
(1) กด “+ เพ่ิมข้อมูล” (สามารถเพ่ิมข้อมูลได้มากกว่า 1 รายการ แต่ต้องบันทึกทีละรายการ) 

 
ซึ่งจะได้หน้าต่างตามรูป และบันทึกทีละรายการ เมื่อบันทึกเสร็จให้กด “บันทึก” ที่อยู่ในกรอบ 

 

(1) 
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(2) หากไม่ต้องการบันทึกทีละรายการตาม (1) สามารถเตรียมข้อมูลตามรูปแบบ excel ที่ส านักงาน

ก าหนด โดยเลือก “ดาวน์โหลดไฟล์” เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลก่อน 
เมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วให้กด “Browse File” และ “Upload File” ระบบจะท าการแตกข้อมูล
เป็นราย transaction ให้ 

 
 

4. เมื่อบันทึกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลให้สามารถสอบทานความถูกต้องได้ก่อน submit  
5. เมื่อ submit แล้ว ให้พิมพ์แบบรายงานผลการขาย (มี barcode)   

 
กรณีตราสารระยะยาว 
- ระบบจะน าข้อมูล feature ที่บันทึกไว้แล้วมาตั้งต้นให้  โดยให้บันทึกรายละเอียดผลการขายในระบบ 

IPOS เป็นรายตราสารให้ครบถ้วน 
- พิมพ์แบบรายงานผลการขาย (มี barcode) และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อม

ประทับตรา (ถ้ามี) และน าส่งส านักงานพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย  

กรณีตราสารระยะสั้น  
- ให้บันทึกข้อมูล feature พร้อมกับรายงานผลการขาย 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้ 2 วิธี คือ  

1. กรณบีันทึกทีละตราสาร : หลังจากบันทึกข้อมูล feature แล้ว ระบบจะให้บันทึกรายละเอียด 
ผลการขายในระบบ IPOS เป็นรายตราสารจนครบถ้วน 

2. กรณบีันทึกโดยใช้ excel format template (อ านวยความสะดวกให้กรณีมีหลาย issue 
สามารถบันทึกข้อมูลที่เหมือนกัน (common) ในทุก issue เพียงครั้งเดียว  และบันทึกเพ่ิมเติมเฉพาะข้อมูลที่
แตกต่างกันของแต่ละ issue ไว้ใน excel template เช่น อัตราดอกเบี้ย วันออก วันครบก าหนด) 

- ให้แยกบันทึกทีละประเภทตราสาร (เช่น หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน)  
- วิธี import ข้อมูล excel template  (1) ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล feature 

บางส่วนที่เป็นข้อมูลการเสนอขายทั่วไปก่อน เช่น ประเภทตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

(2) 



แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS และวิธีการส่ง hard copy 
 

30 
 

การเสนอขายตราสารหนี้ (2) download template จากระบบ IPOS1 เมื่อจะบันทึกข้อมูล และ (3) import 
ข้อมูล excel template ที่เตรียมไว้  

- หลังจาก import ข้อมูลแล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องเป็นรายตราสารได้ 
- ให้จัดท า excel file แยกกัน หากมีวงเงินตราสารระยะสั้น 2 วง เช่น 

 วงเงินของการเสนอขาย PP – วงแคบไม่เกิน 10 ฉบับ และ วงเงินของการ
เสนอขาย II&HNW ให้จัดท า excel file แยกกัน 

 วงเงินของการเสนอขาย II&HNW 2 วงเงิน โดยวงแรกสิ้นอายุ 15 ม.ค. 2558 
วงที่สองเริ่มต้นเสนอขายได้ 16 ม.ค. 2558 ดังนั้น ในเดือน ม.ค. 2558 บริษัท
ต้องจัดท า excel file 2 file ส าหรับการเสนอขาย 2 ช่วงเวลา คือ 1-15 ม.ค. 
2558 และ 16-31 ม.ค. 2558  

 ไม่อนุญาตให้มีวงเงินประเภทการเสนอขายเดียวกันซ้อนกัน ณ ขณะใดๆ ได้ 
เช่น มี II&HNW 2 วงเงิน    

- เมื่อบันทึกรายละเอียดครบถ้วนทั้ง feature และผลการขายแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลให้สามารถ 
สอบทานความถูกต้องเป็นราย issue ได้ก่อน submit  
- พิมพ์แบบรายงานผลการขายซึ่งเป็นแบบสรุป (มี barcode) โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และน าส่งส านักงานพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีระบุในแบบรายงาน 
ผลการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 สามารถ download ได้จากหน้าหลักของระบบ IPOS  
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7. การยื่นรายงานไถ่ถอนตราสารหนี้ 

การรายงานการไถ่ถอน/ใช้สิทธิ 
- กรณีไถ่ถอนตราสารเมื่อครบก าหนด ระบบ IPOS จะท าการปิดยอดมูลค่าคงค้างของตราสารให้อัตโนมัติ 
- กรณีอ่ืน เช่น ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดเนื่องจาก call/put  ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น (กรณีหุ้นกู้อนุพันธ์และ 

หุ้นกู้แปลงสภาพ)  ถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามตราสาร Basel ให้บันทึกรายการใน
ระบบ IPOS  แต่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารเพ่ือน าส่งส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรายงานการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณมีีการใช้สิทธิก่อนครบก าหนดอายุ)  
- บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS   
- พิมพ์แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (มี barcode) โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

บริษัทลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และน าส่งส านักงาน  
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