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ประกาศคณะกรรมการ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

เร่ือง การขึน้ทะเบียนข้อมูลตราสารหนี ้(ฉบับประมวล) 
     
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 20 (2) แห่งขอ้บงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ลงวนัที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยออกขอ้ก าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อ  1 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
 

ข้อ 2 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย เรื่อง การขึน้ทะเบียนขอ้มลูตราสารหนี ้ฉบบัลงวนัที่  
         23 ธันวาคม 2548 
 

ข้อ   31   ในประกาศนี ้
 “ขึน้ทะเบียน”  หมายความว่า การขึน้ทะเบียนขอ้มลูตราสารหนีก้บัสมาคม 

 “การเพิกถอน”  หมายความว่า การเพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนออกจากสมาคม 

 “ตราสารหนี”้  หมายความว่า ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
หุน้กูอ้นพุนัธ ์หุน้กูต้ามโครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
บตัรเงินฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้กู ้หรือตราสารอื่นใดที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกนั ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ 

 “หุน้กูแ้ปลงสภาพ”  หมายความว่า หุน้กูท้ี่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้

 “ตราสารหนีร้ะยะสัน้”  หมายความว่า หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน และตราสารหนีอ้ื่นที่มี 
           ลกัษณะเดียวกนั ตามที่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบที่มีอายไุม่เกิน  
             270 วนั 

 “หุน้กูร้ะยะสัน้”   หมายความว่า หุน้กูร้ะยะสัน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ  
             ตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 “หุน้กูต้ามโครงการ” หมายความว่า หุน้กูท้ี่ออกตามโครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยซ์ึ่งไดร้บัอนมุตัิ     
                                                                            แปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ากส านกังานคณะกรรมการ 
                                                                              ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
                “หุน้กูอ้นพุนัธ”์    หมายความว่า หุน้กูอ้นพุนัธ ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ  
                   ตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
1 ขอ้ 3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 



2 
 

 “บตัรเงินฝาก”    หมายความว่า บตัรเงินฝากตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นทอ้งถิ่น 
      ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
                  กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั การเงิน และหน่วยงาน                                                 
                               อื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 “รฐัวิสาหกิจ”  หมายความว่า องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล  
      กิจการของรฐัซึ่งมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็น  
                             เจา้ของ ที่ไม่ใช่บรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั 

“ระบบอิเล็กทรอนิกส”์   หมายความว่า ระบบใหบ้รกิารขึน้ทะเบียนตราสารหนี ้ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต        

“ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส”์     หมายความว่า ขอ้ความที่ไดส้รา้ง สง่ รบั เก็บรกัษาหรือประมวลผลดว้ย  
                                                       วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์                                               

ข้อ  4 ตราสารหนี ้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้สมาคมรับเป็นตราสารหนี ้ขึน้ทะเบียนได้โดยไม่ต้องน าความ 
ในประกาศนีม้าใชบ้งัคบั 

 

ส่วนที ่1 
คุณสมบัติของตราสารหนีขึ้น้ทะเบียน 

 

ข้อ  5 ตราสารหนีท้ี่อาจยื่นค าขอใหส้มาคมพิจารณารบัเป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้
 (1)  เป็นตราสารหนีท้ี่ไดร้บัอนญุาตใหอ้อกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลเก่ียวกบัการออก 
  และเสนอขายตราสารหนีด้งักล่าว เฉพาะกรณีที่ตามกฎหมายก าหนดใหข้ึน้ทะเบียนกบัสมาคม 
 (2)  เป็นตราสารหนีน้อกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนี ้ตอ้งการน าตราสารหนีม้าขึน้ทะเบียนกบั 
         สมาคม  
 (3)   มีคณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดพืน้ฐานดา้นงานทะเบียนตามที่สมาคมก าหนด ซึ่งขอ้ก าหนดดงักลา่วตอ้ง  
        สอดคลอ้ง และไม่ขดัต่อกฎหมายที่ก ากบัดแูลตราสารหนีน้ัน้ 
 
 
 

ส่วนที ่2 
ผู้ยื่นค าขอและวิธีการยื่นค าขอ 

 

ข้อ 6 ผูย้ื่นค าขอตอ้งเป็นผูอ้อกตราสารหนีห้รือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูอ้อกตราสารหนี ้
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ข้อ  72 การขึน้ทะเบียนตราสารหนีใ้หผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการน าสง่ตน้ฉบบัเอกสารแสดงความตกลงในการน าสง่ขอ้มลูและ  
  แต่งตัง้ผูป้ฏิบตัิการ รวมถึงเอกสารแสดงความตกลงน าตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนกบัสมาคม พรอ้มทัง้น าสง่ขอ้มลู 
  อิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์่อสมาคม ตามที่สมาคมก าหนด ดงันี ้ 
 (1)  ขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัตราสารหนี ้ 
 (2)  หนงัสือชีช้วนหรือหนงัสือขอ้สนเทศเสนอขาย (ถา้มี) 

  เวน้แต่มีเหตจุ าเป็น หรือเหตสุดุวิสยั ที่ไม่สามารถขึน้ทะเบียนตราสารหนีแ้ละน าสง่ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสผ์่าน 
  ระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ใหส้ามารถยื่นขอขึน้ทะเบียนตราสารหนีห้รือน าสง่ขอ้มลูตาม (1) (2) เป็นหนงัสือพรอ้มน าสง่ 
  เอกสารหรือยื่นขอขึน้ทะเบียนตราสารหนีห้รือน าสง่ขอ้มลูตาม (1) (2) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กรรมการผูจ้ดัการ 
  ประกาศก าหนด  

    คณะกรรมการอาจก าหนดหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมหรือผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามขอ้นีไ้ดต้ามที่เห็นสมควร 
ข้อ 83 เม่ือสมาคมไดร้บัขอ้มลูพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 7 แลว้ สมาคมจะพิจารณาคณุสมบตัิของตราสารหนีด้งักลา่ว 

และในการพิจารณาสมาคมอาจขอใหผู้ย้ื่นค าขอมาชีแ้จง สง่เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพิ่มเติมไดต้ามที่เห็นสมควร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  เม่ือสมาคมพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารหนีท้ี่ยื่นขอขึน้ทะเบียนดงักลา่วมีคณุสมบตัิถกูตอ้งครบถว้นตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศนี ้และไดช้ าระค่าบรกิารขึน้ทะเบียนตราสารหนีต้ามขอ้ 9 แลว้ สมาคมจะด าเนินการ
ขึน้ทะเบียนใหภ้ายในสบิสี่วนัท าการนบัจากวนัที่ไดร้บัเอกสารและช าระค่าบรกิารครบถว้นและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบั
ตราสารหนีท้ี่ไดข้ึน้ทะเบียนแลว้     

  ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่อาจท าใหก้ารช าระค่าขึน้ทะเบียนตราสารหนีต้ามวรรคสองไม่สามารถด าเนินการได้
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย เรื่อง อตัราค่าขึน้ทะเบียนขอ้มลูตราสารหนี ้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการสมาคมมีอ านาจในการพิจารณาค าขอผ่อนผนัเลื่อนการช าระค่าขึน้ทะเบียนได ้แต่ทัง้นีร้ะยะเวลาที่ผ่อนผนั
ตอ้งไม่เกินหนึ่งวนัท าการ นบัจากวนัหมดเขตการช าระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
เรื่อง อตัราค่าขึน้ทะเบียนขอ้มลูตราสารหนี ้ขอ้ 3(4) หากพน้ระยะเวลาผ่อนผนัแลว้ผูย้ื่นค าขอขึน้ทะเบียนมิไดม้า
ช าระค่าบรกิารขึน้ทะเบียน กรรมการผูจ้ดัการอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน 

ข้อ 94 ใหผู้ย้ื่นค าขอช าระค่าบรกิารขึน้ทะเบียนขอ้มลูตราสารหนีต้ามอตัราที่สมาคมก าหนด 

 
 
 
 

 
2  ขอ้ 7 ถกูยกเลิกและแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 
3  ขอ้ 8 ถกูยกเลิกและแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 
4 ขอ้ 9 ถกูยกเลิกและแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 13 มีนาคม 2555 
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ส่วนที ่3 
หน้าทีข่องผู้ออกตราสารหนี้ 

 

ข้อ  10 ผูอ้อกตราสารหนีอ้าจด าเนินการมอบอ านาจใหผู้ใ้ดท าหนา้ที่เช่นเดียวกบัผูอ้อกตราสารหนีต้ามประกาศฉบบันีไ้ด ้  
              แต่ทัง้นีเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูอ้อกตราสารหนีใ้นการก ากบัดแูลผูร้บัมอบอ านาจ ใหป้ฏบิตัติามกฎระเบียบและ
 ประกาศของสมาคม เช่นเดียวกบัผูอ้อกตราสารหนี ้
 

ข้อ 115   ใหผู้อ้อกตราสารหนีน้  าสง่ขอ้มลูตามที่ก าหนดในขอ้ 7 ใหค้รบถว้น เพื่อใหส้มาคมไดป้ระกอบการพิจารณา 
รบัขึน้ทะเบียนเป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน 

 

ข้อ 126  ใหผู้อ้อกตราสารหนีแ้จง้ขอ้มลูที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตราสารหนีห้รือด าเนินการใหน้ายทะเบียน หรือผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูแ้จง้ขอ้มูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตราสารหนีใ้ห้สมาคมทราบ เม่ือเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง ตามระยะเวลาที่
สมาคมก าหนดไวใ้นภาคผนวก 1 ดงัต่อไปนี ้  

(1) ตราสารหนีท้กุประเภท 
  (1.1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัเงื่อนไขขอ้ก าหนดสิทธิ ตลอดจนสาระส าคญัเก่ียวกบัตราสารหนี ้ 
   รวมทัง้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิดงักลา่ว 

  (1.2) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าคงเหลือของตราสารหนี ้ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นการซือ้คืนจากตลาดรอง  
   ใหแ้จง้ราคาซือ้คืนพรอ้มทัง้ปรมิาณการซือ้ขายและรายชื่อคู่คา้ที่ท  าการซือ้ขายในแต่ละธุรกรรม  
   ดงักลา่ว ใหส้มาคมทราบ 
  (1.3) เม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่อาจมีผลต่อสถานะของผูอ้อกตราสารหนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนท์ี่ 
   เป็นสาระส าคญัของผูถื้อตราสารหนี ้
  (1.4) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนี ้และ/หรือบรษิัทผูอ้อกตราสารหนี ้
  (1.5) เม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่อาจมีผลกระทบต่ออนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหนี ้และ/หรือบรษิัทผูอ้อก 
   ตราสารหนี ้ 
  (1.6) การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบีย้และเงินตน้ 
  (1.7) ก า ร ปิ ด ส มุ ด ท ะ เบี ย น ผู้ ถื อ ต ร า ส า ร ห นี ้ เพื่ อ สิ ท ธิ ข อ งผู้ ถื อ ต ร า ส า รห นี ้ ห รื อ ผู้ อ อ ก  

ตราสารหนีใ้นการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
  (1.8) การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชมุผูถื้อตราสารหนี ้พรอ้มทัง้แจง้การเรียกประชมุ 
   และสง่ส าเนาหนงัสือเชิญประชมุใหส้มาคมทราบ 
  (1.9)   เม่ือผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช  าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ หรือเมื่อเกิดเหตผุิดนดั หรือเกิดเหตกุารณท์ี่อาจ 
   กลายเป็นเหตผุิดนดัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

 
5 ขอ้ 11 ถกูยกเลิกและแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561  
6 ขอ้ 12 ถกูยกเลิกและแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2565 
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 (2) ตราสารหนีป้ระเภทอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Rate Note: FRN)  

  (2.1) เมื่ อ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งอั ต ร า ด อ ก เบี ้ ย ที่ ใ ช้ อ้ า ง อิ ง  ซึ่ ง มี ผ ล ต่ อ ก า รค า น วณ ราค า  
และอตัราผลตอบแทนของตราสารหนีป้ระเภทอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ใหส้ะทอ้นภาวะปัจจุบันที่
ใกลเ้คียงความเป็นจรงิมากที่สดุ   

  (2.2) อตัราดอกเบีย้งวดใหม่แต่ละงวด 
-  ส าหรบัอตัราดอกเบีย้อา้งอิงประเภทดอกเบีย้เงินฝากและเงนิใหส้นิเชื่อ 

-  ส าหรบัอตัราดอกเบีย้อา้งอิงประเภทที่มีการเปลี่ยนค่าเป็นรายวนั 

   ทัง้นี ้ใหส้ง่ขอ้มลูถึงสมาคม ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวนัก าหนดดอกเบีย้ 

 (3) ตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะเฉพาะของตราสารหนีน้ัน้ ๆ เช่น ตราสารหนีต้ามโครงการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

(Securitization) นอกจากที่ตอ้งรายงานตามขอ้ 12 (1) แลว้ ใหร้ายงานขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัตราสารหนี ้ 

ประเภทนัน้ และ/หรือขอ้มลูที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนีน้ัน้ดว้ยเช่นกนั 

 (4) ตราสารหนีส้ง่เสรมิความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 

          (4.1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ 
                       (4.2) เม่ือมีการรายงานผลความคืบหนา้หรือผลส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัและเปา้หมายดา้นความยั่งยืน 
      (4.3) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) 

 

ข้อ 137 ใหผู้อ้อกตราสารหนีจ้ดัสง่ขอ้มลูทางการเงินใหแ้ก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ดงันี ้
(1) งบการเงิน ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั และอตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญั ใหจ้ดัสง่ตามรอบระยะเวลาและ 

เง่ือนไขที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดใหผู้อ้อกตราสารหนีจ้ดัท าและสง่งบการเงินและ 
รายงานฐานะทางการเงินต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) เง่ือนไขทางการเงิน ใหจ้ดัสง่ตามรอบระยะเวลาที่ผูอ้อกตราสารหนีก้  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ 
หนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้

 

ข้อ 14 ใหผู้อ้อกตราสารหนีจ้ดัส่งรายงานประจ าปีของผูอ้อกตราสารหนี ้(ถา้มี) ใหแ้ก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือน  
นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

 
ส่วนที ่4 

การเพิกถอนตราสารหนีขึ้น้ทะเบียนและการลงโทษ 
 

ข้อ 15 สมาคมจะท าการเพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนเม่ือเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง ดงัต่อไปนี ้

 
7ขอ้ 13 ถกูยกเลิกและแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2565 



6 
 

 (1)    เม่ือตราสารหนีค้รบก าหนดอายไุถ่ถอนตามที่ไดก้ าหนดไว ้
 (2)    เม่ือเขา้เง่ือนไขตามที่ผูอ้อกตราสารหนีไ้ดก้ าหนดไว ้
 (3)    เม่ือผูอ้อกตราสารหนีป้ฏิบตัิผิดเง่ือนไขตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน และถกูบงัคบัใหไ้ถ่ถอน 
 (4)   เม่ือผูอ้อกตราสารหนีล้ะเลยต่อการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหนา้ที่ของผูอ้อกตราสารหนีต้ามที่ 
   สมาคมก าหนด 
 

ข้อ  16 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 15(4) และสมาคมไดม้ีหนงัสือแจง้ใหผู้อ้อกตราสารหนีป้ฏิบตัติามแลว้ หากผูอ้อก 
ตราสารหนีย้งัเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาด าเนินการตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้
(1) เผยแพรร่ายชื่อตราสารหนีท้ัง้หมดของผูอ้อกตราสารหนีท้ี่ไม่ไดแ้จง้ขอ้มลูใหส้มาคมทราบ ภายในระยะเวลา 

 ที่ก าหนด ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ล้งทนุไดร้ะมดัระวงัในการซือ้ขายตราสารหนีข้องผูอ้อกตราสารหนีร้ายนัน้ ๆ   
(2)    ระงบัการใหบ้รกิารก าหนดมลูค่ายตุิธรรม จนกว่าจะไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น หรือตามที่สมาคม   
  เห็นสมควร 
(3)   เพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน 

 

ข้อ  17 การลงโทษผูอ้อกตราสารหนีต้ามขอ้ 16(3) ใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม 
 

ข้อ  18 การเพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนออกจากสมาคมตามขอ้ 15 และการลงโทษตามขอ้16 สมาคมตอ้งเผยแพร ่
ใหส้มาชิกทราบ 

 
 
 

  

       ประกาศ  ณ  วนัที่ 5 กมุภาพนัธ ์2551 
                                                   

 นายปกรณ ์มาลากลุ ณ อยธุยา 
 

       ประธานกรรมการ 
                                             สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
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ภาคผนวก 1 

[ใชต้ั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565] 
 

ตารางกำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับตราสารหนีร้ะยะยาวทุกประเภท 

ข้อมูลทั่วไป 
กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิตลอดจน

สาระสำคัญเก่ียวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว 

แจ้งและนำส่งมติที่ประชุม ภายใน 3 วันทำการ นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ หรือภายใน 15.00 น. 
ของวันที่มตินั้นมีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้น
ก่อน) 

2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของ 
ผู้ถือตราสารหนี้  

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง  (ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่
เกิดเหตุการณ์) 

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน
พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อคู่ค้าที่ทำการซื้อขาย
ในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ 

ภายใน 15.00 น. ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
คงเหลือของตราสารหนี้ (วัน Settlement) 
  

4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการจ่าย
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้ เพื่ อสิทธิของผู้ถือ 
ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบ
กำหนด 

6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประชุม 
ผู้ถือตราสารหนี้  พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนา
หนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ 

• กรณีปิดสมุดทะเบียน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก 

•  กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้นำส่งสำเนา
หนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน 

 
 

7. งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และอัตราส่วนทางการ
เงินที่สำคัญ 

จัดส่งตามรอบระยะเวลาและเงือ่นไขที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้
จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานฐานะทางการเงิน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจบุันกำหนดไว้ดังนี้  
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ข้อมูลทั่วไป 
กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1) งบการเงิน 
บริษัทไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์  

• ผู้ลงทนุสถาบัน (II) : งบปี ในเวลาเดียวกับ
หน่วยงานกำกับของตน 

• ผู้ลงทนุรายใหญ่ (HNW) : งบครึ่งปี และงบปี 
ภายใน 3 เดือน 

• ผู้ลงทนุทั่วไป (PO) : งบไตรมาส ภายใน 45 วัน 
และงบปี ภายใน 2 เดือน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
กรณีงบรายปีจัดส่งภายใน 3 เดือน นับตั้งแตส่ิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี  
กรณีงบรายไตรมาสจัดส่งภายใน 45 วันนบัตั้งแต่
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

รัฐบาลตา่งประเทศ  กรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป (PO) 
ให้จัดส่งงบการเงินภายใน 180 วัน นบัแต่วันสิ้นสดุ
ปงีบประมาณ 
2) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial 
Highlight)  
จัดส่งตามรอบระยะเวลาการส่งงบการเงินของผู้ออก
ตราสารหนี ้
3) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial 
Ratio)   
กรณีเสนอขายผู้ลงทนุรายใหญ่  (HNW)   หรือผู้ลงทุน
ทั่วไป (PO)   ให้จัดส่งภายในระยะเวลาเดียวกับที่ส่ง
งบการเงินประจำรอบปีบัญช ี

8. เงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenant)   จัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนดไวใ้นข้อกำหนดว่าด้วย
สิทธิและหนา้ที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้   

9. รายงานประจำปี (ถ้ามี) อาจจัดส่งให้สมาคมเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนได้ทราบ 
10. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดไม่ชำระเงินตน้หรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิด

เหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเปน็เหตุผิดนัดตาม
ข้อกำหนดสิทธ ิ

ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่เกิดเหตุผิดนัดชำระ 
หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการณ์ที่
อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ 
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2. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกูป้ระเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

(Floating Rate Issue) 
กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
11.  การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการ  

 คำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อน 
 ภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

12.  อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด 

• แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวัน
เร่ิมต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นคำนวณ
ดอกเบี้ ยของอัตรานั้ น  (กรณี กำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกว่า 1 อัตรา) 

• ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของ
วันกำหนดอัตราดอกเบี้ย 

3. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization Issue) 
กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. มูลค่าของสินทรัพย์คำ้ประกนั (Collateral Balance) แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/

เงินต้น 
2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับ  

(Interest Distribution) 
3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์คำ้ประกันได้รับการทยอยคืน 

ตามกำหนดเวลา (Scheduled Principal) 
4. เงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน 

(Prepaid Principal Collections) 
5. การผิดนัดชำระดอกเบี้ย/เงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน 

ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่กำหนด 
6. การชำระคืนดอกเบี้ ย/เงินต้นที่ผิดนัดของกองสินทรัพย์  

ค้ำประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries) 
7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน 

(Weighted Average Maturity) 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ
นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน 
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4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจจะสง่ให้สมาคมหากมีการร้องขอ 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization Issue) 
กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through 

(Pass-through Rate) 
2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จ่ายอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว (Reset Rate) 

แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่จะเริ่มใช้อัตรา
ดอกเบี้ยในงวดนั้น 
 
 

3. ส่วนของเงินต้นต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ ได้รับในแต่ละงวด 
(Distribution of Principal) 

4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด 
(Distribution of Interest) 

5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการชำระคืนดอกเบี้ยและ
เงินต้น (Remaining Certificate Balance) 

แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/
เงินต้น 

6. ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ ยเฉลี่ยของกอง
สินทรัพย์ค้ำประกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้  
(Excess Spread) 

7. การปรับปรุงการรับรู้ผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment) 

แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน  
3 วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง 

8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน 
(Weighted Average Coupon) 

9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน 
(Weighted Average Maturity) 

10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ งวดปัจจุบันต่อมูลค่าเริ่มต้น
ของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Principal Balance Factor) 

11. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อรุ่น  
(Notional Balance Per Class) 

12. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อกอง  
(Notional Balance Per Pool) 

13. จำนวนและสัดส่วนของการค้างชำระในกองสินทรัพย์  
ค้ำประกัน  (Delinquency Status) 

14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรอง ณ 
ปัจจุบันกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรองเมื่อเริ่มต้น 
(Residual Factors) และข้อมูลอ่ืนใดตามที่สมาคมร้องขอ 
(แล้วแต่กรณี) 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ
นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน 
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5. ข้อมูลเฉพาะสำหรับตราสารหนี้ส่งเสริมความย่ังยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 
กรณีเป็นตราสารหนี้ส่งเสริมความย่ังยืน (Sustainability-

Linked Bond: SLB) 
กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แจ้งเป็นหนังสือภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่      

ผู้ออกตราสารหนี้ออกหรือเผยแพร่หนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 
2 วันทำการ ก่อนเร่ิมงวดคำนวณดอกเบี้ย 

2. รายงานความคืบหน้า/ ผลสำเร็จตามตัวชีว้ัดและ
เป้าหมายด้านความยั่งยืน 

ภายใน 7 วันทำการ นับแต่ผู้ออกตราสารหนี้จัดทำ
และเผยแพร่รายงาน ตามวิธีการและระยะเวลาที่       
ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

3. การเปลี่ยนแปลงผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระ 
(external review provider) 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันแต่งตั้งผู้ประเมินรายใหม่ 

 

นอกจากนี้  หากมี เอกสารอ่ืนใดที่ สมาคมเห็นว่ามีความจำเป็น ผู้ ออกตราสารหนี้ ขึ้นท ะเบียนมีหน้ าที่ ในการจัดส่ งข้อมูล 
ให้แก่สมาคม 

 
 

 

 


