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เหตุผลและทีม่ า
เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2561 สานักงาน ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สธ. 45/2561 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่
ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ประเภทการให้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ
หลั กทรัพ ย์ โดยมี การขยายประเภทของหลั กทรัพ ย์ ที่ ส ามารถน ามาวางเป็ น หลั กประกัน ในบั ญ ชี กู้ยื ม เงิ น เพื่ อซื้ อ
หลักทรัพย์ได้ คือ ตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
ด้วย การวางหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบั ติ อาทิ การส่งมอบทรัพ ย์จานาแก่บริษัท หลักทรัพ ย์เพื่ อให้ มีบุริมสิ ทธิเหนือหลักทรัพ ย์ดั งกล่ าว นายทะเบีย น
หลักทรัพย์แต่ละแห่งมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน การบังคับหลักประกันโดยการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลา
จากการประชุม Market Dialogue เรื่อง การขายทอดตลาดตราสารหนี้ที่เป็นหลักประกันในวันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย สมาคมได้ ด าเนิ น การรวบรวมความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก
มาประกอบการพิจารณาการจัดทาร่างแนวทางปฏิบัติในการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ เพิ่มเติมจาก
การที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการจดจานา หรือการรับหลักทรัพย์เป็นประกันการชาระ
หนี้ และการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อกาหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการขาย
ทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้อย่ างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายปัจจุบัน
โดยเนื้อหาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงกริยาการขายทอดตลาด ช่องทางการส่งคาสู้ราคาและรูปแบบการส่งคาสู้ราคา
รวมถึงการรายงานข้อมูลการขายทอดตลาดตราสารหนี้
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บทนิยาม
ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ที่ขนึ้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้ทอดตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์มอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการ
ขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้

สมาคม

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

สานักงาน ก.ล.ต.

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. ขอบเขตของแนวปฏิบัติการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้
ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกาหนดแนวปฏิบัติในการจดจานาหรือการรับหลักทรัพย์เป็นประกัน
การชาระหนี้ และการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ สาหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัตสิ มาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย”)
สมาคมจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ เพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อกาหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ให้ชัดเจน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามกรอบกฎหมายปัจจุบัน โดยเนื้อหาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงกริยาการขายทอดตลาด
ช่องทางการส่งคาสู้ราคาและรูปแบบการส่งคาสู้ราคา รวมถึงการรายงานข้อมูลการขายทอดตลาดหลักประกันที่เป็น
ตราสารหนี้

2. ช่องทางการส่งคาสูร้ าคาและรูปแบบการส่งคาสู้ราคา
ช่องทางการส่งคาสู้ราคาและรูปแบบการสู้ราคาในการขายทอดตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปตามที่สมาคม
กาหนด ดังนี้
2.1 ช่องทางการส่งคาสู้ราคา ต้องไม่เป็นอุปสรรคต้อผู้สู้ราคาและสามารถบันทึกการส่งคาสู้ราคาและลาดับเวลาได้
เช่น โทรศัพท์, Fax, Email หรือ RM Chat เป็นต้น
2.2 รูปแบบการส่งคาสู้ราคา ผู้ทอดตลาดเป็นผู้กาหนดรายละเอียดคาเสนอซื้อขายหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้
เพื่อให้ผู้สู้ราคาเข้าสู้ราคา ดังนี้
 ชื่อตราสารหนี้ทจี่ ะเสนอซื้อ โดยระบุ ThaiBMA Symbol
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 ราคาหรืออัตราผลตอบแทนทีจ่ ะเสนอซื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการคานวณราคาของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ดังนี้
1) อัตราผลตอบแทน (Yield) เสนอเป็น Yield to maturity เป็นอัตราร้อยละไม่เกิน 6 ตาแหน่ง
2) ราคาต่อหน่วย เป็นอัตราร้อยละไม่เกิน 6 ตาแหน่ง โดยระบุว่าเป็นราคารวมดอกเบี้ยค้างรับ (Gross price)
หรือราคาไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Clean price)
 จานวนหน่วย (unit) ที่จะเสนอซื้อ
 วันชาระราคาและส่งมอบหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ (Settlement date) โดยผู้ทอดตลาดเป็นผู้กาหนด

3. กริยาการขายทอดตลาด
กริยาตกลงขายทอดตลาดจะสมบูรณ์ เมื่อระบบของผู้ทอดตลาดแสดงเวลาที่สิ้นสุดการขายทอดตลาด
และมีการแสดงผลผู้ชนะการขายทอดตลาดในระบบของผู้ทอดตลาดด้วย

4. การรายงานข้อมูลการขายทอดตลาดตราสารหนี้
บริษัท หลั กทรัพ ย์ หรือธนาคารพาณิช ย์ ที่ มีใบอนุญ าตค้า ตราสารหนี้ และเป็น สมาชิ กของสมาคมต้ อง
รายงานข้อมูลการซื้อขายจากการขายทอดตลาดตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม โดยระบุชื่อย่อวัตถุประสงค์ของ
การซื้อขาย (Purpose) เป็น OTH ตามบัญชีแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้
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