
  ภาคผนวก 1 

[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เร่ือง 
การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี ้(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563] 

 
ก าหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปส าหรับตราสารหนีร้ะยะยาวทุกประเภท 

ข้อมูลทั่วไป 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเงื่อนไข ข้อก าหนดสิทธิ  ตลอดจน

สาระส าคัญเก่ียวกับตราสารหนี ้รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อก าหนดสิทธิดังกลา่ว 

2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธปิระโยชน์ที่เปน็สาระส าคัญของ 
ผู้ถือตราสารหนี ้ 

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง  
กรณีมติการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงหุ้นกู้ หรือข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ ให้
น าสง่ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วันที่ทีป่ระชุมผู้ถือ 
หุ้นกูม้ีมติ หรือภายใน 15.00 น. ของวันที่มตินัน้มีผล
บังคับใช้ (แล้วแต่วนัใดเกิดข้ึนก่อน)  

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้   ทั้งนี้
ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน
พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อคู่ค้าที่ท าการซื้อขาย
ในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ 

ภายใน 16.00 น. ของวันที่มีการซื้อคืน  

4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่าย
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือ 
ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุม 
ผู้ถือตราสารหนี้  พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งส าเนา
หนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ 

 กรณีปิดสมุดทะเบยีน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก 

  กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้น าส่งสง่ส าเนา
หนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไมน่้อยกว่า 14 วัน 

 
 

7. งบการเงินประจ างวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ  
6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว 

 ไม่ได้เปน็บริษัทจดทะเบยีน จัดส่งภายใน 5 เดือน
นับตั้งแต่วนัทีส่ิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชี 

 บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปี จัดส่งภายใน 3 
เดือน นับตั้งแตส่ิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชี กรณีงบ
รายไตรมาส จัดส่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่สิน้สุด
รอบระยะเวลาบัญช ี

8. รายงานประจ าปี (อาจจัดสง่ให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับ 
นักลงทนุทราบ) 

 

9. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเปน็เหตุผิดนัด  ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทีเ่กิดเหตุผิดนัดช าระ 
หรือเมื่อเกิด Cross Default หรือเหตุแห่งการผิดนัด
ช าระตามข้อก าหนดสิทธ ิ
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2. ข้อมูลเฉพาะส าหรับหุ้นกูป้ระเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

(Floating Rate Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
10. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการ

ค านวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อน
ภาวะปัจจุบนัที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

11. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด 

 แจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวัน
เร่ิมต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีก าหนดอัตราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหนา้
อย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวันเร่ิมต้นค านวณ
ดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกวา่ 1 อัตรา) 

 ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของ
วันก าหนดอัตราดอกเบี้ย 

 

3. ข้อมูลเฉพาะส าหรับหุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. มูลค่าของสินทรัพย์ค้ าประกนั (Collateral Balance) แจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันก่อนวันช าระดอกเบี้ย/

เงินต้น 

2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ าประกันได้รับ  
(Interest Distribution) 

3. ส่วนของเงินตน้ของกองสินทรัพย์ค้ าประกันได้รับการทยอย
คืน ตามก าหนดเวลา (Scheduled Principal) 

4. เงินต้นทีไ่ด้รับคืนก่อนก าหนดเวลาของกองสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน (Prepaid Principal Collections) 

5. การผิดนัดช าระดอกเบี้ย/เงนิต้นของกองสินทรัพย์ค้ าประกนั 
ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่ก าหนด 

6. การช าระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นทีผ่ิดนัดของกองสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries) 

7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองสนิทรัพย์ค้ าประกัน 
(Weighted Average Maturity) 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจจะสง่ให้สมาคมหากมีการร้องขอ 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through 

(Pass-through Rate) 
2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จา่ยอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว (Reset Rate) 

แจ้งล่วงหนา้ 3 วันท าการก่อนวนัที่จะเร่ิมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยในงวดนั้น 
 
 

3. ส่วนของเงินตน้ต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รบัในแต่ละงวด 
(Distribution of Principal) 

4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด 
(Distribution of Interest) 

5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการช าระคืนดอกเบี้ยและ
เงินต้น  (Remaining Certificate Balance) 

แจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันก่อนวันช าระดอกเบี้ย/
เงินต้น 

6. ส่วนตา่งของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกอง
สินทรัพย์ค้ าประกันกบัอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ 
(Excess Spread) 

7. การปรับปรุงการรับรูผ้ลขาดทุน (Realized Loss 
Adjustment) 

แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน 3 
วันท าการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง 

8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองสินทรัพย์ค้ าประกนั 
(Weighted Average Coupon) 

9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองสนิทรัพย์ค้ าประกัน  
(Weighted Average Maturity) 

10. สัดส่วนระหว่างมูลคา่คงค้าง ณ งวดปัจจบุันต่อมูลคา่เร่ิมต้น
ของกองสินทรัพย์ค้ าประกนั (Principal Balance Factor) 

11. มูลค่าคงค้างของกองสนิทรัพย์ค้ าประกันต่อรุ่น  
(Notional Balance Per Class) 

12. มูลค่าคงค้างของกองสนิทรัพย์ค้ าประกันต่อกอง  
(Notional Balance Per Pool) 

13. จ านวนและสัดส่วนของการค้างช าระในกองสนิทรัพย์ 
ค้ าประกัน  (Delinquency Status) 

14. สัดส่วนระหว่างมูลคา่ของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นส ารอง ณ 
ปัจจุบนักับมูลคา่ของสินทรัพยท์ีถู่กจัดชั้นส ารองเมื่อเร่ิมต้น 
(Residual Factors) และข้อมูลอ่ืนใดตามที่สมาคมร้องขอ 
(แล้วแต่กรณี) 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

นอกจากนี้ หากมีเอกสารอ่ืนใดที่ทางสมาคมเห็นว่ามีความจ าเป็น ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูล 
ให้ทางสมาคม 


