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ประกาศคณะกรรมการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 

เรื�อง การขึ �นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี � (ฉบับประมวล) 
     
 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อ 20 (2) แหง่ข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย ลงวนัที" 21 กนัยายน พ.ศ. 2548 
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทยออกข้อกําหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี � 
 

ข้อ  1 ประกาศนี �ให้ใช้บงัคบัตั �งแต่วนัที" 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย เรื"อง การขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี � ฉบบัลงวนัที"  
         23 ธนัวาคม 2548 
 

ข้อ   3     ในประกาศนี � 
 “ขึ �นทะเบียน”  หมายความวา่ การขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี �กบัสมาคม 
 “การเพิกถอน”  หมายความวา่ การเพิกถอนตราสารหนี �ขึ �นทะเบียนออกจากสมาคม 
 “ตราสารหนี �”  หมายความวา่ ตั:วเงินคลงั พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี �ระยะสั �น 

หุ้นกู้อนพุนัธ์ หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
บตัรเงินฝาก ใบสําคญัแสดงสิทธิที"จะซื �อหุ้นกู้  หรือตราสารอื"นใดที"มี
ลกัษณะทํานองเดียวกนั ทั �งนี � ตามที"คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบ 

 “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความวา่  หุ้นกู้ที"อาจแปลงสภาพแหง่สิทธิเป็นหุ้นได้ 
 “ตราสารหนี �ระยะสั �น”  หมายความวา่  หุ้นกู้ ระยะสั �น ตั:วแลกเงิน ตั:วสญัญาใช้เงิน และตราสารหนี �อื"นที"มี 
                   ลกัษณะเดยีวกนั ตามที"คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบที"มีอายไุม่เกิน  
                   270 วนั 
 “หุ้นกู้ ระยะสั �น”   หมายความวา่  หุ้นกู้ ระยะสั �น ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
                   หลกัทรัพยในสว่นที"เกี"ยวข้อง 
 “หุ้นกู้ตามโครงการ” หมายความวา่ หุ้นกู้ที"ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ซึ"งได้รับอนมุตัิ     
                                                                                แปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั 
                                                                                หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
                “หุ้นกู้อนพุนัธ์”    หมายความวา่    หุ้นกู้อนพุนัธ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
                   หลกัทรัพย์ในสว่นที"เกี"ยวข้อง 
 “บตัรเงินฝาก”    หมายความวา่ บตัรเงินฝากตามกฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
 
 “หนว่ยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมิูภาค ราชการส่วนท้องถิ"น 
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      สํานกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์  ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
                  กองทนุเพื"อการฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนั การเงิน และหนว่ยงาน                                                
                               อื"นตามที"คณะกรรมการกําหนด 
 
 “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา่ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตั �งองค์การของรัฐบาล  
      กิจการของรัฐซึ"งมีกฎหมายจดัตั �งขึ �น หรือหนว่ยงานธุรกิจที"รัฐบาลเป็น  
                             เจ้าของ ที"ไม่ใช่บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั 
 

ข้อ  4 ตราสารหนี �หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้สมาคมรับเป็นตราสารหนี �ขึ �นทะเบียนได้โดยไม่ต้องนําความใน
ประกาศนี �มาใช้บงัคบั 

 

ส่วนที� 1 
คุณสมบัตขิองตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน 

 

ข้อ  5 ตราสารหนี �ที"อาจยื"นคําขอให้สมาคมพิจารณารับเป็นตราสารหนี �ขึ �นทะเบียนต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 
 (1)  เป็นตราสารหนี �ที"ได้รับอนญุาตให้ออกและเสนอขายจากหนว่ยงานที"มีหน้าที"กํากบัดแูลเกี"ยวกบัการออก 
  และเสนอขายตราสารหนี �ดงักลา่ว เฉพาะกรณีที"ตามกฎหมายกําหนดให้ขึ �นทะเบียนกบัสมาคม 
 (2)  เป็นตราสารหนี �นอกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีที"ผู้ออกตราสารหนี � ต้องการนําตราสารหนี �มาขึ �นทะเบียนกับ 
         สมาคม  
 (3)   มีคณุสมบตัิตามข้อกําหนดพื �นฐานด้านงานทะเบียนตามที"สมาคมกําหนด ซึ"งข้อกําหนดดงักลา่วต้อง  
        สอดคล้อง และไม่ขดัตอ่กฎหมายที"กํากบัดแูลตราสารหนี �นั �น 
 
 
 
 

ส่วนที� 2 
ผู้ยื�นคําขอและวธีิการยื�นคําขอ 

 

ข้อ 6 ผู้ยื"นคําขอต้องเป็นผู้ออกตราสารหนี �หรือผู้ ที"ได้รับมอบอํานาจจากผู้ออกตราสารหนี � 
 

ข้อ 7 ผู้ยื"นคําขอจะต้องทาํหนงัสือแจ้งความประสงค์ถึงกรรมการผู้จดัการสมาคมเพื"อขอนําตราสารหนี �ขึ �นทะเบียนกบั 
  สมาคม พร้อมทั �งนําสง่เอกสารหลกัฐานตามที"สมาคมกําหนด ดงันี � 
 (1)  แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูรายละเอียดเกี"ยวกบัตราสารหนี �พร้อมกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามที"สมาคมกําหนด 
 (2)  หนงัสือหรือหลกัฐาน และเอกสารอื"นใดที"แสดงวา่ผู้ยื"นคาํขอได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเงื"อนไขของ       
         กฎหมายที"กําหนดไว้ในการออกและเสนอขายตราสารหนี �นั �น 
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 (3)  หนงัสือชี �ชวนหรือหนงัสอืข้อสนเทศเสนอขาย ในรูปแบบเอกสารสิ"งพิมพ์จํานวนอยา่งน้อย 2 ชดุ และใน 
         รูปแบบของสื"ออิเลก็ทรอนิกส์ 1 ชดุ (ถ้ามี) 
 (4)  หนงัสือรับรองนิติบคุคลและหนงัสือมอบอาํนาจ (ในกรณีที"ผู้ มีอํานาจลงนามมอบหมายให้บคุคลอื"นลงนาม 
         แทน) ของผู้ออกตราสารหนี � 
 (5)  หนงัสือรับรองการจดัอนัดบัความนา่เชื"อถือ (ถ้ามี) 
         คณะกรรมการอาจกําหนดหลกัเกณฑ์เพิ"มเติมหรือผ่อนผนัหลกัเกณฑ์ ตามข้อนี �ได้ตามที"เหน็สมควร 
 

 
ข้อ 81 เมื"อสมาคมได้รับหนงัสือแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารหลกัฐานตามข้อ 7 แล้ว สมาคมจะพิจารณาคณุสมบตัิของ

ตราสารหนี �ดงักล่าว และในการพิจารณา สมาคมอาจขอให้ผู้ ยื"นคําขอมาชี �แจง สง่เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพิ"มเตมิได้
ตามที"เห็นสมควรภายในระยะเวลาที"กําหนด 

เมื"อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารหนี �ที"ยื"นขอขึ �นทะเบียนดงักลา่วมีคณุสมบตัถิกูต้องครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ที"กําหนดในประกาศนี �  และได้ชําระคา่บริการขึ �นทะเบียนตราสารหนี �ตามข้อ 9 แล้ว สมาคมจะดําเนินการ
ขึ �นทะเบียนให้ภายใน สิบสี"วนัทําการนบัจากวนัที"ได้รับเอกสารและชําระคา่บริการครบถ้วน และเปิดเผยข้อมลู 

             เกี"ยวกบัตราสารหนี �ที"ได้ขึ �นทะเบียนแล้ว 
   ในกรณีที"มีเหตจํุาเป็นที"อาจทําให้การชําระคา่ขึ �นทะเบียนตราสารหนี �ตามวรรคสองไม่สามารถดําเนินการได้
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย เรื"อง อตัราคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี �                         
ให้กรรมการผู้จดัการสมาคมมีอาํนาจในการพิจารณาคําขอผ่อนผนัเลื"อนการชําระคา่ขึ �นทะเบียนได้ แตท่ั �งนี �  
ระยะเวลาที"ผอ่นผนัต้องไม่เกินหนึ"งวนัทําการ นบัจากวนัหมดเขตการชําระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาด
ตราสารหนี �ไทย เรื"อง อตัราคา่ขึ �นทะเบยีนข้อมลูตราสารหนี � ข้อ 3(4) หากพ้นระยะเวลาผอ่นผนัแล้วผู้ยื"นคําขอ            
ขึ �นทะเบียนมิได้มาชําระคา่บริการขึ �นทะเบียน  กรรมการผู้จดัการอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน 

 

ข้อ 92 ให้ผู้ยื"นคาํขอชําระคา่บริการขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี �ตามอตัราที"สมาคมกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

1
 ข้อ 8 ถกูยกเลกิและแก้ไขเพิ"มเตมิโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย แก้ไขเพิ"มเติม (ฉบบัที" 3) พ.ศ. 2558 ลงวนัที" 21 เม.ย 58 

 

2
 ข้อ 9 ถกูยกเลกิและแก้ไขเพิ"มเตมิโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย แก้ไขเพิ"มเติม (ฉบบัที" 2) พ.ศ. 2555 ลงวนัที" 13 มี.ค. 55 
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ส่วนที� 3 
หน้าที�ของผู้ออกตราสารหนี � 

 

ข้อ  10 ผู้ออกตราสารหนี �อาจดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้ใดทําหน้าที"เช่นเดียวกบัผู้ออกตราสารหนี �ตามประกาศฉบบันี �ได้   
             แตท่ั �งนี �เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารหนี �ในการกํากบัดแูลผู้รับมอบอํานาจ ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
 ประกาศของสมาคม เช่นเดียวกบัผู้ออกตราสารหนี � 
 

ข้อ 11   ให้ผู้ออกตราสารหนี �ยื"นแสดงรายละเอียดที"กําหนดในแบบฟอร์มและข้อมลูอื"นที"กําหนดในข้อ 7 ให้ครบถ้วน เพื"อให้
 สมาคมได้ประกอบการพิจารณารับขึ �นทะเบียนเป็นตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน 
 

ข้อ 12   ให้ผู้ออกตราสารหนี �แจ้งข้อมลูที"มีการเปลี"ยนแปลงเกี"ยวกบัตราสารหนี �ให้สมาคมทราบ เมื"อเกิดเหตกุารณ์ใด
 เหตกุารณ์หนึ"ง ตามระยะเวลาที"สมาคมกําหนด ดงัตอ่ไปนี �     
 

 (1)  ตราสารหนี �ทกุประเภท 
 (1.1) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงเกี"ยวกบัเงื"อนไข ข้อกําหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสําคญัเกี"ยวกบัตราสารหนี �  
 (1.2) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงมลูคา่คงเหลือของตราสารหนี �   

 (1.3) เมื"อเกิดเหตกุารณ์ที"อาจมีผลตอ่สถานะของผู้ออกตราสารหนี � ซึ"งอาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ที"           
        เป็นสาระสาํคญัของผู้ ถือตราสารหนี �   

   (1.4) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงอนัดบัความนา่เชื"อถือของตราสารหนี � และ/หรือบริษัทผู้ออก  
 (1.5) เมื"อเกิดเหตกุารณ์ที"อาจมีผลกระทบตอ่อนัดบัความนา่เชื"อถือของตราสารหนี � และ/หรือบริษัทผู้ออก          
                      ตราสารหนี �   
 (1.6) การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนกรรมสิทธิOเพื"อการจ่ายดอกเบี �ยและเงินต้น   
 (1.7) การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือตราสารหนี �เพื"อสิทธิของผู้ ถือตราสารหนี �หรือผู้ออกตราสารหนี �ในการไถถ่อน            
                      ก่อนครบกําหนด   
 (1.8) การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนกรรมสิทธิOเพื"อประชมุผู้ ถือตราสารหนี �   
(2)  ตราสารหนี �ประเภทอตัราดอกเบี �ยแบบลอยตวั (Floating Rate Note: FRN)  
         (2.1) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยที"ใช้อ้างองิ ซึ"งมีผลตอ่การคํานวณราคาและอตัราผลตอบแทน          
                      ของตราสารหนี �ประเภทอตัราดอกเบี �ยแบบลอยตวั ให้สะท้อนภาวะปัจจบุนัที"ใกล้เคียงความเป็นจริง 
                      มากที"สดุ   
 (2.2) อตัราดอกเบี �ยงวดใหมแ่ตล่ะงวด 
  - สําหรับอตัราดอกเบี �ยอ้างอิงประเภทดอกเบี �ยเงินฝากและเงินให้สนิเชื"อ 
  - สําหรับอตัราดอกเบี �ยอ้างอิงประเภทที"มีการเปลี"ยนค่าเป็นรายวนั 
  ทั �งนี � ให้สง่ข้อมลูถึงสมาคม ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวนักําหนดดอกเบี �ย 
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(3)   ตราสารหนี �ที"มีลกัษณะเฉพาะของตราสารหนี �นั �น ๆ เช่น ตราสารหนี �ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
(Securitization)  นอกจากที"ต้องรายงานตามข้อ 12 (1) แล้ว ให้รายงานข้อมูลที"เกี"ยวข้องกบัตราสารหนี �ประเภทนั �น 
และ/หรือข้อมลูที"มีผลตอ่การเปลี"ยนแปลงราคาตราสารหนี �นั �นด้วยเช่นกนั 
 

ข้อ 13  ให้ผู้ออกตราสารหนี �จดัสง่งบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินที"สําคญั ที"มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเหน็
 แล้วของผู้ออกตราสารหนี �ให้แก่สมาคม ดงันี � 
 (1)  กรณีผู้ออกตราสารหนี �ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์  สําหรับประจํางวดการบญัชีในรอบ        
              ระยะเวลา 1 ปี ให้จดัสง่ภายในระยะเวลา 5  เดือนนบัแตว่นัที"สิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีนั �น 
 (2)  กรณีผู้ออกตราสารหนี �เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์    
  (2.1)   สําหรับประจํางวดการบญัชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้จดัส่งภายในระยะเวลา  3 เดอืนนบัแต่วนัที"                        
                                     สิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีนั �น 
  (2.2)   สําหรับประจํางวดการบญัชีในรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้จดัสง่ภายในระยะเวลา 45 วนันบัแตว่นัที" 
                         สิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชีนั �น 
 

ข้อ 14 ให้ผู้ออกตราสารหนี �จดัส่งรายงานประจําปีของผู้ออกตราสารหนี � (ถ้ามี) ให้แก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือน นบั
 แตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี 
 

ส่วนที� 4 
การเพกิถอนตราสารหนี �ขึ �นทะเบยีนและการลงโทษ 

 

ข้อ 15 สมาคมจะทําการเพิกถอนตราสารหนี �ขึ �นทะเบียนเมื"อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ"ง ดงัต่อไปนี � 
 (1)   เมื"อตราสารหนี �ครบกําหนดอายไุถ่ถอนตามที"ได้กําหนดไว้ 
 (2)   เมื"อเข้าเงื"อนไขตามที"ผู้ออกตราสารหนี �ได้กําหนดไว้ 
 (3)   เมื"อผู้ออกตราสารหนี �ปฏิบตัิผิดเงื"อนไขตามที"กําหนดไว้ในหนงัสือชี �ชวน และถกูบงัคบัให้ไถถ่อน 
 (4)  เมื"อผู้ออกตราสารหนี �ละเลยตอ่การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหน้าที"ของผู้ออกตราสารหนี �ตามที" 
 สมาคมกําหนด 
 

ข้อ  16 ในกรณีที"เกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 15(4) และสมาคมได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ออกตราสารหนี �ปฏิบตัิตามแล้ว หากผู้ออกตรา
สารหนี �ยงัเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาดาํเนินการตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี � 

 (1)    เผยแพร่รายชื"อตราสารหนี �ทั �งหมดของผู้ออกตราสารหนี �ที"ไม่ได้แจ้งข้อมลูให้สมาคมทราบ ภายในระยะเวลา 
ที"กําหนด ทั �งนี �เพื"อให้ผู้ลงทนุได้ระมดัระวงัในการซื �อขายตราสารหนี �ของผู้ออกตราสารหนี �รายนั �น ๆ   

(2)  ระงบัการให้บริการกําหนดมลูคา่ยตุิธรรม จนกว่าจะได้รับข้อมลูที"ถกูต้องครบถ้วน หรือตามที"สมาคม   
 เหน็สมควร 
(3)  เพิกถอนตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน 
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ข้อ  17    การลงโทษผู้ออกตราสารหนี �ตามข้อ 16(3) ให้เป็นไปตามมตคิณะกรรมการสมาคม 
 

ข้อ  18 การเพิกถอนตราสารหนี �ขึ �นทะเบียนออกจากสมาคมตามข้อ 15 และการลงโทษตามข้อ16 สมาคมต้องเผยแพร่ให้
สมาชิกทราบ 

 
  

       ประกาศ  ณ  วนัที" 5 กมุภาพนัธ์ 2551 
                                                                                             

 (นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา) 
       ประธานกรรมการ 

                                             สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 


