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ปจจุบันมาตรฐานท่ี ThaiBMA กําหนดแบงเปน 2 ประเภท คือ  
1. หลักเกณฑ คือขอกําหนดท่ีผูออกตราสารหน้ีตองยึดถือปฏิบัติในการออกตราสารหน้ี ใชบังคับกับตราสาร

หน้ีข้ึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปจจุบัน ThaiBMA ออกเปนประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทยเพ่ือบังคับใช  

2. แนวทางปฏิบัติ คือ ขอกําหนดท่ีแนะนําเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูรวมตลาดตราสารหน้ี 
โดยไมไดบังคับ 
 
หลักเกณฑ  
 

หลักเกณฑ 1   การกําหนดและแจงอัตราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีมีการจายดอกเบ้ียแบบลอยตัว   
  

1. ตราสารหน้ีท่ีมีการจายดอกเบ้ียแบบลอยตัว  สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียแตละงวดได 2 วิธี ดังน้ี  
(1) กรณีกําหนดอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเพียงอัตราเดียว และใชคํานวณดอกเบ้ียตลอดงวดดอกเบ้ียน้ัน ให 

กําหนดอัตราดอกเบี้ยแตละงวดลวงหนากอนวันเร่ิมตนของงวดดอกเบ้ีย อยางนอย 2 วันทําการ 
ตัวอยาง 

2 0

 
 สมมุติวาหุนกูอายุ 1 ป กําหนดจายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน จํานวนงวดดอกเบ้ียท่ีจายท้ังหมด 4 งวด โดยวันจาย

ดอกเบ้ียตรงกับวันท่ี 23 ของเดือน มิถุนายน กันยายน และธันวาคม  2554 และเดือนมีนาคม 2555 ตามลําดับ   ให
อัตราดอกเบ้ียในแตละงวดถูกกําหนดลวงหนา 2 วันทําการ กอนวันเร่ิมตนงวดดอกเบ้ีย โดยวันเร่ิมตนงวดดอกเบ้ียของ
งวดท่ี 1 คือวันออกตราสาร ซึ่งตรงกับวันท่ี 23 มีนาคม 2554 สําหรับงวดอื่น ๆ จะตรงกับวันจายดอกเบ้ียของงวดกอน
หนา ดังน้ันวันกําหนดอัตราดอกเบ้ียท้ัง 4 งวด จึงตรงกับวันท่ี 21 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
2554 ตามลําดับ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจายดอกเบี้ยงวดท่ี 2  
23/9/54 

วันกําหนดดอกเบ้ีย 
21/09/54 

วันจายดอกเบ้ียงวดที่ 1 
23/6/54 

วันจายดอกเบี้ยงวดที่ 3 
23/12/54 

วันกําหนดดอกเบ้ีย 
21/12/54 

วันกําหนดดอกเบ้ีย 
21/06/54 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหน้ี 
Market Convention 

วันจายดอกเบ้ียงวดที่ 4 
และวันครบกําหนดไถถอน 

 23/3/54 

วันออกตราสาร 
23/3/54 

วันกําหนดดอกเบ้ีย 
21/03/54 
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(2) กรณีกําหนดอัตราดอกเบ้ียแตละงวดดอกเบ้ียมากกวา 1 อัตรา ใหกําหนดอัตราดอกเบ้ียแตละอัตรา 

ลวงหนากอนวันเร่ิมตนคํานวณดอกเบ้ียของอัตรานั้น ๆ อยางนอย 2 วันทําการ และตองกําหนดวันเร่ิมตนคํานวณ
ดอกเบ้ียแตละอัตราเปนวันท่ีเดียวกันหรือ ณ วันส้ินเดือน 

 
ตัวอยาง 

  

 
สมมุติวาหุนกูจายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   อัตราดอกเบ้ียท่ีจายในแตละงวดมี 3 อัตรา โดยวันจายดอกเบ้ียงวดท่ี 

3 ตรงกับวันท่ี 23 กันยายน 2554 กําหนดใหวันเร่ิมตนคํานวณดอกเบ้ียของแตละอัตราเปนวันท่ีเดียวกันคือวันท่ี 23 
ของเดือนมิถุนายน กรกฏาคม และสิงหาคม 2554 ตามลําดับ  ใหอัตราดอกเบ้ียในแตละอัตราถูกกําหนดลวงหนา 2 
วันทําการ กอนวันเร่ิมตนคํานวณดอกเบ้ียของแตละอัตรา  ดังน้ันวันกําหนดดอกเบ้ียของแตละอัตราจะตรงกับวันท่ี  21 
ของเดือนมิถุนายน กรกฏาคม และสิงหาคม 2554 ตามลําดับ โดยอัตราดอกเบี้ยอัตราที่ 1 ใชคํานวณดอกเบ้ียต้ังแต
วันท่ี 23 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2554 อัตราดอกเบ้ียอัตราท่ี 2 ใชคํานวณดอกเบ้ียต้ังแตวันท่ี 23 กรกฏาคม – 22 
สิงหาคม 2554 และอัตราดอกเบ้ียอัตราท่ี 3 ใชคํานวณดอกเบ้ียต้ังแตวันท่ี 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 2554 

 

2  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียขางตน ใหใชอัตราอางอิงตามเกณฑ ดังตอไปน้ี  
1. ในกรณีที่อัตราดอกเบ้ียอางอิงเปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และ

อัตราดอกเบ้ียอางอิงอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกัน เชน   อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา  อัตราดอกเบ้ียเงินกู 
MLR, MOR, MRR, ใหใชอัตราดอกเบี้ยอางอิงดังกลาว ณ วันท่ีกําหนดน้ัน  

 

2. ในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียอางอิงมีการเปล่ียนคาเปนรายวัน เชน THBFX, BIBOR ใหใชอัตราดอกเบ้ีย
อางอิงดังกลาวท่ีกําหนด ณ เวลา 11.00 น ของวันทําการท่ีกําหนดดอกเบ้ีย 
 

หมายเหตุ ก. ดูหลักเกณฑขอ 1.2 (การคํานวณดอกเบ้ีย) ประกอบ  
   ข. ดูประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ีเก่ียวกับเร่ือง ขอกําหนดพ้ืนฐานดาน
งานทะเบียนของตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจายดอกเบ้ียงวดที่ 2 
23 มิ.ย. 54 

วันจายดอกเบ้ียงวดที่ 1 
23 มี.ค. 54 

วันกําหนดดอกเบี้ย 
อัตราท่ี 1 (21 มิ,ย, 54)  

วันกําหนดดอกเบ้ีย 
อัตราท่ี 2 (21 ก.ค. 54) 

วันกําหนดดอกเบ้ีย 
 อัตราท่ี 3 (21 ส.ค. 54) 

วันจายดอกเบี้ยงวดท่ี 3 

23 ก.ย. 54 
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   ค. ผูออกตราสารหน้ีมีหนาท่ีแจงอัตราดอกเบ้ียอางอิงสําหรับแตละงวดดอกเบ้ียตอสมาคมตลาด       
ตราสารหน้ีไทยทันทีหลังจากที่สามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียไดท้ังน้ีไมเกินเวลา 17.00 น.   
   ง.  วันทําการตามขอน้ี หมายถึง วันทําการของธนาคารพาณิชย ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย 
 

หลักเกณฑ 2   วันกําหนดชําระดอกเบ้ีย 
 

หลักเกณฑในการชําระดอกเบ้ียของตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนเปนดังตอไปน้ี 
1. วันชําระดอกเบ้ียในแตละงวดใหเปนวันท่ีเดียวกันหรือ ณ วันส้ินเดือน  ยกเวนวันชําระดอกเบ้ียในงวด

สุดทาย ในกรณีท่ีวันชําระดอกเบ้ียงวดใดตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย ใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดย
จะคํานวณดอกเบ้ียถึงวันท่ีกําหนดไวเดิมเทาน้ัน 

2. วันชําระดอกเบ้ียในงวดสุดทายใหเปนวันท่ีเดียวกับวันไถถอนตราสารหน้ี   ในกรณีท่ีวันชําระดอกเบ้ียงวด
สุดทาย และวันไถถอนตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  และในการ
คํานวณดอกเบ้ียใหรวมจํานวนวันท่ีเลื่อนออกไปดวย  โดยใชเกณฑ 1 ป มี 365 วัน 

3. ในกรณีท่ีเปนตราสารหน้ีที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ตราสารหน้ีท่ีมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น
แตมีลักษณะโครงสรางกระแสเงินท่ีไดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย หรือตราสารหน้ีท่ีเกิดจากการปรับ
โครงสรางการชําระหน้ี ผูออกตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนอาจกําหนดใหวันชําระดอกเบ้ียเปนวันภายหลังวันครบงวดการ
คํานวณดอกเบ้ียไดไมเกิน 15 วัน โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

(ก)  วันครบงวดการคํานวณดอกเบ้ียในแตละงวดใหเปนวันท่ีเดียวกันหรือ ณ วันส้ินเดือน  
(ข)  วันชําระดอกเบ้ียในแตละงวดใหเปนวันท่ีเดียวกันหรือ ณ วันส้ินเดือน ท้ังน้ีกรณีท่ีวันชําระดอกเบี้ย

งวดใดตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ใหเล่ือนเปนวันทําการ
ถัดไป  

 
หลักเกณฑ 3   การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู 
 

 1. การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพ่ือกําหนดรายช่ือผูถือหุนกูท่ีมีสิทธิรับดอกเบ้ียใหดําเนินการ ดังน้ี 
- ตราสารหน้ีระยะยาวท่ีมีงวดการจายดอกเบ้ียแตละงวดต้ังแต 3 เดือน ข้ึนไป กําหนดใหปดสมุด

ทะเบียนลวงหนา  14 วัน กอนวันชําระดอกเบ้ีย 
- ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีงวดการจายดอกเบ้ียแตละงวดนอยกวา 3 เดือน กําหนดใหปดสมุดทะเบียน

ลวงหนา  10 วัน กอนวันชําระดอกเบ้ีย 
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- ตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีกําหนดใหมีวันปดสมุดทะเบียน กําหนดใหปดสมุดทะเบียนลวงหนา 10 วัน 
กอนวันชําระดอกเบ้ีย    สําหรับตราสารหนี้ระยะส้ันท่ีมีอายุนอยกวา 10 วัน กําหนดใหมีวันปดสมุดทะเบียนไมเกินอายุ
ของตราสารหน้ี 
 

 2. การปดสมุดทะเบียนหุนกูเพ่ือกําหนดรายช่ือผูถือหุนกู ท่ีมีสิทธิรับดอกเบ้ียจะไมมีการพักการโอน
กรรมสิทธ์ิในหุนกู   แตผูออกหุนกูอาจขอใหมีการพักการโอนกรรมสิทธ์ิในหุนกูต้ังแตเร่ิมปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู       
ไปจนถึงวันกําหนดชําระดอกเบ้ียก็ได ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิหรือหนังสือชี้ชวน 
 

 3. การปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพ่ือกําหนดรายชื่อผูถือหุนกูท่ีมีสิทธิรับเงินตนและดอกเบ้ียกรณีไถถอน  
หุนกูกอนครบกําหนด จะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูต้ังแตเวลาเร่ิมทําการในวันกอนวันไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด    
(ตามสิทธิของผูออกหุนกู (Call Date) หรือตามสิทธิของผูถือหุนกู (Put Date) แลวแตกรณี) 14 วัน โดยจะพักการโอน
กรรมสิทธ์ิในหุนกูต้ังแตเร่ิมปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไปจนถึงวันไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด 
  

 4. หากวันปดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียน
เปนวันทําการถัดไป 

หมายเหตุ รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่เก่ียวกับเร่ือง ขอกําหนด
พ้ืนฐานดานงานทะเบียนของตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน  
 
หลักเกณฑ 4   สัญลักษณของตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน 

 
1. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรหนวยงานของรัฐ ตราสารหน้ีภาคเอกชน ตราสาร

หน้ีสถาบันการเงินระหวางประเทศ ตราสารหน้ีของรัฐบาลตางประเทศ และตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลักษณะ 
ทํานองเดียวกัน   
 

 (ก) 1 – 6 ตําแหนงแรก เปนชื่อยอของประเภทพันธบัตร หรือชื่อยอขององคกรหรือบริษัทผูออกตราสาร
หน้ีที่เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ  

 (ข) 2 ตําแหนงถัดไป เปนเลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ท่ีครบกําหนดไถถอนตามป 
     ปฏิทิน 

 (ค) 1 ตําแหนงถัดไป เปนรหัสของเดือนท่ีครบกําหนดไถถอน 
 (ง) 1 ตําแหนงสุดทาย เปนรหัสแสดงความแตกตางระหวางพันธบัตรที่มีปและเดือนของการครบ

กําหนดไถถอนเดียวกัน  ซึ่งรหัสท่ีกําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันท่ี
ออกตราสารหน้ีจาก A – Z  โดยสมาคมสามารถกําหนดรหัสไมเรียง
ตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารหน้ีได ท้ังน้ีเพ่ือไมใหเกิดความ
สับสนในตลาดโดยรวม 
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2. ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีอายุนอยกวา 1 ป ตราสารหน้ีระยะส้ันท่ีออกโดย
ภาคเอกชน และตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน  
 (ก) 1 – 6 ตําแหนงแรก เปนชื่อยอของประเภทพันธบัตร หรือชื่อยอขององคกรหรือบริษัทผูออกตราสาร

หน้ีที่เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ  
 (ข) 2 ตําแหนงถัดไป เปนเลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ท่ีครบกําหนดไถถอนตามป 
    ปฏิทิน 
 (ค) 1 ตําแหนงถัดไป เปนรหัสของเดือนท่ีครบกําหนดไถถอน 
 (ง)  2  ตําแหนงถัดไป  เปนวันท่ีท่ีครบกําหนดไถถอน 
 (จ)  1  ตําแหนงสุดทาย เปนรหัสแสดงความแตกตางระหวางตราสารหน้ีท่ีมีป เดือน และวัน ของการ

ครบกําหนดไถถอนเดียวกัน ซึ่งรหัสท่ีกําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของ
วันที่ออกตราสารหน้ีจาก A-Z  โดยสมาคมสามารถกําหนดรหัสไมเรียง
ตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารหน้ีได ท้ังน้ีเพ่ือไมใหเกิดความ
สับสนในตลาดโดยรวม 

 

3. ตราสารหน้ีประเภทไถถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) และตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  

 

 (ก)  1 - 6   ตําแหนงแรก  เปนชื่อยอของประเภทพันธบัตร หรือชื่อยอขององคกรหรือบริษัทผูออกตราสาร
หน้ีที่เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ  

 (ข)  2  ตําแหนงถัดไป  เปนเลขสองหลักสุดทายของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ออกตราสารหน้ีตามป 
    ปฏิทิน  
 (ค)  1  ตําแหนงถัดไป  เปนรหัสแสดงประเภทของตราสารหน้ี โดยกําหนดใหตราสารหน้ีประเภทน้ี 
    มีรหัสเทากับ “P” 
  (ง) 1 ตําแหนงสุดทาย เปนรหัสแสดงความแตกตางระหวางตราสารหน้ีท่ีมีปท่ีออกตราสารหน้ี

เดียวกัน  ซึ่งรหัสท่ีกําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันท่ีออกตราสาร
หน้ีจาก A – Z  โดยสมาคมสามารถกําหนดรหัสไมเรียงตามลําดับกอนหลัง
ของวันท่ีออกตราสารหน้ีได ท้ังน้ีเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในตลาดโดยรวม 

 

 ท้ังน้ี รหัสของเดือนท่ีครบกําหนดไถถอนของตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน ในขอน้ีมีหลักเกณฑดังน้ี 
 1 = เดือนมกราคม 2 = เดือนกุมภาพันธ 3 = เดือนมีนาคม  4 = เดือนเมษายน 
 5 = เดือนพฤษภาคม 6 = เดือนมิถุนายน 7 = เดือนกรกฎาคม 8 = เดือนสิงหาคม 
 9 = เดือนกันยายน  O = เดือนตุลาคม  N = เดือนพฤศจิกายน D = เดือนธันวาคม 
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สําหรับชื่อยอของบริษัทผูออกตราสารหน้ีท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหใช
ชื่อยอเดียวกันกับท่ีใชอางอิงในหุนสามัญของบริษัท โดยสมาคมสามารถกําหนดชื่อยอของบริษัทผูออกตราสารหนี้ใน
กรณีน้ี ใหแตกตางจากท่ีใชอางอิงในหุนสามัญได ท้ังน้ีเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในตลาดโดยรวม 
ตัวอยาง   สัญลักษณของตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนและหลักทรัพยบริการขอมูลในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

ประเภท สัญลักษณ (Symbol) 

 พันธบัตรรัฐบาล 
(4)(3)(2)(1)

AN22LB
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  : ประเภทพันธบัตร  ตัวอยางเชน 
 LB ประเภทพันธบัตรเงินกู 
 IB ประเภทพันธบัตรลงทุน 
 SB ประเภทพันธบัตรออมทรัพย 
(2)  :  เลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ครบกําหนดไถถอนตามปปฏิทิน 
(3)  :  รหัสของเดือนที่ครบกําหนดไถถอน 
(4)   :  เปนรหัสแสดงความแตกตางระหวางตราสารหน้ีทีม่ปี เดือน และวันของการครบกําหนด 
ไถถอนเดียวกัน โดยรหัสที่กําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารจาก A-Z 
 
คําอธิบายตัวอยาง 
พันธบัตรรัฐบาล ประเภทพันธบัตรเงินกู ที่ครบกําหนดไถถอนในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2022  
เปนพันธบัตรเงินกูรุนแรกที่ครบกําหนดไถถอนในเดือนและปดังกลาว 

 

ประเภท สัญลักษณ (Symbol) 

   พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  
     และหนวยงานราชการ (4)(3)(2)(1)

A820EGAT
 

 
 
 
 
 
 
 

(1)  : ช่ือยอของรัฐวิสาหกิจหรือองคกรทีอ่อกตราสารหนี ้
(2)  : เลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ครบกําหนดไถถอนตามปปฏทินิ 
(3)  : รหัสของเดือนที่ครบกําหนดไถถอน 
(4)  : รหัสแสดงความแตกตางของตราสารหนีท้ีม่ีปและเดือนของการครบกําหนดไถถอนเดียวกัน 
โดยรหัสที่กําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารจาก A-Z 

 คําอธิบายตัวอยาง 
พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ครบกําหนดไถถอนในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 
เปนพันธบัตรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรุนแรกที่ครบกําหนดไถถอนในเดือนและป
ดังกลาว 

  



 
 

       หนาท่ี 7 
ทบทวนลาสุด 07/06/2554 

ประเภท สัญลักษณ (Symbol) 
   ตราสารหนีภ้าคเอกชน
ระยะยาว 
 

(4)(3)(2)(1)

A820PTTC
 

 
(1) :  ช่ือยอบริษัทผูออกตราสารหนี ้
(2)  : เลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ครบกําหนดไถถอนตามปปฏทินิ 
(3)  : รหัสของเดือนที่ครบกําหนดไถถอน 
(4)  :  รหัสแสดงความแตกตางระหวางหุนกูที่มีปและเดือนของการครบกําหนดไถถอนเดียวกัน 
โดยรหัสที่กําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารจาก A-Z 
 
คําอธิบายตัวอยาง 
หุนกูของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ครบกําหนดไถถอนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 เปนหุนกูรุน
แรกของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ครบกําหนดไถถอนในเดือนและปดังกลาว 

 
ประเภท สัญลักษณ (Symbol) 

   ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทยทีม่ี
อายุนอยกวา 1 ป 

 

(5)(4)(3)(2)(1)

B28D05TB  

 

 (1) : ชื่อยอของต๋ัวเงินคลัง 
(2) : เลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ครบกําหนดไถถอนตามปปฏทินิ 
(3)  :  รหัสของเดือนที่ครบกําหนดไถถอน 
(4) :   รหัสของวันที่ครบกําหนดไถถอน 
(5)   :  รหัสแสดงความแตกตางระหวางต๋ัวเงินคลังทีม่ีป เดือนและวันของการครบกําหนดไถถอนโดย
รหัสที่กําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารจาก A-Z  

 คําอธิบายตัวอยาง  
ต๋ัวเงินคลัง ที่ครบกําหนดในวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2005 เปนต๋ัวเงินคลังรุนที่ 2 ทีม่ีวันครบกําหนด
ในวัน เดือน และปดังกลาว 
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ประเภท สัญลักษณ (Symbol) 

   ตราสารหนีร้ะยะสัน้  
ที่ออกโดยภาคเอกชน (5)(4)(3)(2)(1)

C21711KTC  

 
 (1) : ชื่อยอบริษัทผูออกตราสารหนี ้

(2) : เลขสองหลักหลังของปคริสตศักราช (ค.ศ.) ที่ครบกําหนดไถถอนตามปปฏทินิ 
(3)  :  รหัสของเดือนที่ครบกําหนดไถถอน 
(5) :   รหัสของวันที่ครบกําหนดไถถอน 
(5)   :  รหัสแสดงความแตกตางระหวางตราสารทีม่ปี เดือนและวันของการครบกําหนดไถถอนโดย
รหัสที่กําหนดจะเรียงตามลําดับกอนหลังของวันที่ออกตราสารจาก A-Z 

 คําอธิบายตัวอยาง  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บัตรกรุงไทย ครบกําหนดไถถอนวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เปนตราสารระยะส้ัน
ของบริษัททีม่ีวันครบกําหนดในวัน เดือน และป ดังกลาว 

 
หมายเหตุ ดูประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เร่ือง ขอกําหนดพ้ืนฐานดานงานทะเบียนของ  
ตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน  
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หลักเกณฑ 5   การปฏิบัติตามหนาท่ีและภาระผูกพันของผูออกตราสารหน้ีข้ึนทะเบียน 

 ผูออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีหนาท่ีและภาระผูกพันในการแจงขอมูลเพ่ิมเติมหรือท่ีเปล่ียนแปลงของ       
ตราสารหนี้ขึ นทะเบียนใหสมาคมฯ ทราบตลอดระยะเวลาท่ีตราสารหน้ีนับเปนตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ขอมูลที่ผูออกตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนตองแจงตอสมาคมฯ 

ขอมูลท่ัวไป กําหนดเวลาในการแจงขอมูลตอ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

1  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเง่ือนไข  ขอกําหนดสิทธิ  ตลอดจนสาระสําคัญเก่ียวกับตรา
สารหนี้  

ทันทีที่มีการเปล่ียนแปลง 2  การเปล่ียนแปลงมูลคาคงเหลือของตราสารหนี้ 
3  เกิดเหตุการณที่อาจมีผลตอสถานะของผูออกตราสารหน้ี  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสิทธิ

ประโยชนที่เปนสาระสําคัญของผูถือตราสารหน้ี 
4  การปดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจายดอกเบี้ยและเงินตน  

แจงลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันปดสมุด
ทะเบียนวันแรก หรือตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

5  การปดสมุดทะเบียนผูถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผูถือตราสารหนี้หรือผูออกตราสาร
หนี้ในการไถถอนกอนครบกําหนด 

6  การปดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผูถือตราสารหนี ้
7  งบการเงินประจํางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา  1 ป และ 6 เดือน (ถามี)  
    ที่มีผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 

- ไมไดเปนบริษัทจดทะเบียน จัดสงภายใน 5 
เดือนนับแตวันที่ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

- บริษัทจดทะเบียน 
   กรณีงบรายป จัดสงภายใน 3 เดือน นับต้ังแต
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

   กรณีงบรายไตรมาส จัดสงภายใน 45 วัน 
นับตั้งแตส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญช ี

8  รายงานประจําป (อาจจัดสงใหทางThaiBMA เผยแพรใหกับนักลงทุนทราบ)  

  
กรณีเปนหุนกูประเภทอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

(Floating Rate issue) 
กําหนดเวลาในการแจงขอมูลตอ 
 สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 9  การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียที่ใชอางอิง ซึ่งมีผลตอการคํานวณราคาและอัตรา
ผลตอบแทนของ FRN ใหสะทอนภาวะปจจุบันที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด 

ทนัททีีม่ีการเปล่ียนแปลง 

10  อัตราดอกเบ้ียงวดใหมแตละงวด 
 

- แจงลวงหนา ณ วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย  
- ใหสงขอมูลถึงสมาคมไมเกินเวลา 17:00 น. ของ
วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย 
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กรณีหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitization Issue) 

กําหนดเวลาในการแจงขอมูลตอสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

1  มูลคาของสินทรัพยคํ้าประกัน (Collateral Balance) แจงลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนวันชําระดอกเบี้ย/เงิน
ตน 

2  สวนของดอกเบี้ยที่กองสินทรพัยคํ้าประกันไดรับ (Interest Distribution) 

 แจงทุก 3 เดือน โดยใหแจงภายใน 15 วันทําการนบัแต
วันทําการสุดทายของแตละเดือน 

3  สวนของเงินตนของกองสินทรัพยคํ้าประกันไดรับการทยอยคืน ตาม
กําหนดเวลา (Scheduled Principal) 
4  เงินตนทีไ่ดรับคืนกอนกําหนดเวลาของกองสินทรพัยคํ้าประกัน (Prepaid 
Principal Collections) 
5 การผิดนัดชําระดอกเบ้ีย/เงินตนของกองสินทรพัยคํ้าประกัน ในแตละเดือน 
(Monthly Defaults) หรือชวงเวลาที่กําหนด 

6  การชําระคืนดอกเบี้ย/เงินตนที่ผิดนัดของกองสินทรัพยคํ้าประกัน ในแตละ
เดือน (Monthly Recoveries) 

 
ขอมูลทีผู่ออกตราสารหน้ีข้ึนทะเบียนอาจจะสงใหสมาคมฯหากมีการรองขอ 
 

กรณีหุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
(Securitization Issue) 

กําหนดเวลาในการแจงขอมูลตอสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

1  อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through (Pass-through 
Rate) แจงลวงหนา 3 วันทําการกอนวันทีจ่ะเริม่ใชอัตรา

ดอกเบ้ียในงวดนัน้ 2  อัตราดอกเบี้ยที่ปรบัใหม กรณีตราสารหน้ีจายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
(Reset Rate) 
3  สวนของเงินตนตอหุนที่ผูถือตราสารหนี้ไดรับในแตละงวด (Distribution of 
Principal) 

แจงลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนวันชําระดอกเบี้ย/เงิน
ตน 

4  สวนของดอกเบี้ยตอหุนที่ผูถือตราสารหนีไ้ดรบัในแตละงวด (Distribution of 
Interest) 
5  มูลคาคงเหลือของตราสารหนีห้ลังการชําระคืนดอกเบ้ียและเงินตน   

    (Remaining Certificate Balance) 
6 สวนตางของดอกเบ้ียระหวางอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียของกองสินทรพัยค้ําประกัน
กับอัตราดอกเบ้ียทีร่ะบุในตราสารหนี ้(Excess Spread) แจงทุกครั้งทีม่ีการเปล่ียนแปลง โดยใหแจงภายใน 3 วัน

ทําการนับแตมีการเปล่ียนแปลง 
7 การปรับปรุงการรับรูผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment) 
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8  อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียถวงน้ําหนักของกองสินทรพัย คํ้าประกัน (Weighted 
Average Coupon) 

แจงทุก 3 เดือน โดยใหแจงภายใน 15 วันทําการนบัแต
วันทําการสุดทายของแตละเดือน 

9  อายุเฉล่ียถวงน้ําหนักของกองสินทรพัยค้ําประกัน  (Weighted Average 
Maturity) 
10  สัดสวนระหวางมูลคาคงคาง ณ งวดปจจุบันตอมูลคาเริ่มตนของกอง
สินทรพัยค้ําประกัน (Principal Balance Factor) 

11  มูลคาคงคางของกองสินทรัพยคํ้าประกันตอรุน (Notional Balance Per 
Class) 
12  มูลคาคงคางของกองสินทรัพยค้ําประกันตอกอง (Notional Balance Per 
Pool) 
13  จํานวนและสัดสวนของการคางชําระในกองสินทรพัยค้ําประกัน  
(Delinquency Status)  
14  สัดสวนระหวางมูลคาของสินทรัพยที่ถูกจัดชั้นสํารอง ณ ปจจุบันกับมูลคา
ของ สินทรพัยที่ถูกจัดช้ันสํารองเมือ่เริม่ตน (Residual Factors )และขอมูลอ่ืนใด
ตามที่สมาคมรองขอ (แลวแตกรณี)  

 
 นอกจากนี้หากมีเอกสารอ่ืนใดท่ีทางสมาคมเห็นวามีความจําเปน ผูออกตราสารหนี้ข้ึนทะเบียนมีหนาท่ีในการ
จัดสงขอมลูใหทางสมาคม 

 
แนวทางปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ 1   การคํานวณดอกเบ้ีย 
 
 1. จํานวนดอกเบ้ียของแตละงวดดอกเบ้ียจะเปนการคํานวณดอกเบ้ียสําหรับหุนกูหน่ึงหนวย โดยมีสูตรการ
คํานวณ ดังน้ี 
 
 ดอกเบ้ียจายตอหนวย  = (มูลคาท่ีตราไวของหุนกู X  อัตราดอกเบ้ีย X จํานวนวันท่ีเกิดขึ้นจริง) / 365 
 
 2. จํานวนวันใน 1 ป จะใชหลักเกณฑ 1 ป มี 365 วัน 
 
 3. จํานวนวันในการคํานวณดอกเบ้ียจะใชจํานวนวันท่ีเกิดขึ้นจริงในแตละงวดดอกเบ้ีย โดยนับรวมวันแรก
ของงวดดอกเบ้ียแตละงวด ไปจนถึงวันสุดทายของงวดดอกเบ้ียน้ัน ซึ่งการนับจํานวนวันเพ่ือคํานวณดอกเบี้ยในแตละ
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งวดดอกเบ้ียจะเปนไปตามหลักเกณฑเชนน้ีเสมอไมวาจะมีการเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียน้ัน หรือ
งวดดอกเบ้ียกอนหนาน้ัน เพ่ือใหตรงกับวันทําการ  ท้ังน้ี เวนแตในกรณีของงวดดอกเบ้ียสุดทายซึ่งจะตองนําจํานวนวัน
ท้ังหมดท่ีเล่ือนออกไปแตไมนับรวมวันชําระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบ้ียดวย  
  

 ท้ังน้ี “งวดดอกเบ้ีย” หมายถึง ระยะเวลาแตละชวงเร่ิมต้ังแตวันแรก (และรวมท้ัง) วันออกหุนกูหรือวันชําระ
ดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียกอนหนาน้ัน (แลวแตกรณี) ไปจนถึงวันสุดทาย (แตไมรวม) วันชําระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ีย
น้ัน หรือวันครบกําหนดไถถอน (แลวแตกรณี) 
 

 4. จํานวนดอกเบ้ียของหุนกูใหกําหนดทศนิยม 6  ตําแหนง โดยปดทศนิยมตําแหนงท่ี 6 ขึ้น ถาตําแหนงท่ี 7 
มีคามากกวาหรือเทากับ 5 สวนในกรณีที่ดอกเบ้ียท่ีคํานวณไดมีทศนิยมไมรูจบใหกําหนดทศนิยมเพียง 6 ตําแหนง 
และทําการปดทศนิยมตําแหนงท่ี 6 ตามหลักการขางตน 
 

หมายเหตุ ดูประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยท่ีเกี่ยวกับเร่ือง ขอกําหนดพ้ืนฐานดานงาน
ทะเบียนของตราสารหน้ีขึ้นทะเบียน  

 
แนวทางปฏิบัติ 2   การแจงวันไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด 
 
 1. ในกรณีท่ีผูออกหุนกูมีสิทธิขอไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ผูออกหุนกูจะแจงความจํานงในการใชสิทธิ 
ขอไถถอนหุนกูกอนกําหนดใหผูถือหุนกูทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันไถถอนหุนกู (Call Date) 
 

 2. ในกรณีท่ีผูถือหุนกูมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนกําหนด ผูถือหุนกูจะแจงความจํานง  
ในการขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนกําหนดใหผูออกหุนกูทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันไถถอน
หุนกู (Put Date) 
 
แนวทางปฏิบัติ 3   ขอกําหนดดานการเงินสําหรับผูออกหุนกู  (Financial Covenants) 
 

 ในกรณีท่ีขอกําหนดสิทธิมีขอกําหนดดานการเงินสําหรับผูออกหุนกู (Financial Covenants) ขอกําหนด
ดังกลาวจะมีลักษณะโดยท่ัวไป ดังน้ี 
 1. ตัวแปร (Ratio) ทุกตัว (ถามี) จะมีนิยามและสูตรการคํานวณและรอบระยะเวลาบัญชีท่ีใชในการคํานวณ
กําหนดไวโดยชัดแจงและสามารถเขาใจไดตรงกัน 
 2. งบการเงินท่ีใชอางอิงจะเปนงบท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 3. วิธีการและระยะเวลาในการแจงขอมูลใหแกผูถือหุนกูและผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงการฝาฝนขอกําหนดจะ
กําหนดไวโดยชัดเจนและบังคับได 



 
 

       หนาที่ 13 
ทบทวนลาสุด 07/06/2554 

แนวทางปฏิบัติ 4   การแกไขเหตุผิดนัด 
 

 1. การท่ีผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ียหรือเงินจํานวนอื่นใดในวันถึงกําหนดชําระ
ตามขอกําหนดสิทธิ จะถือเปนการผิดนัดทันที ยกเวนในกรณีท่ีผูถือหุนกูยังไมไดรับดอกเบ้ียหรือเงินตนหรือเงินจํานวน
อื่นใดเม่ือถึงวันครบกําหนดชําระแลว แตผูออกหุนกูพิสูจนไดวาไดนําดอกเบ้ียหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอื่นใดเขาบัญชี
เพ่ือชําระใหแกผูถือหุนกูแลวต้ังแตวันครบกําหนดชําระ แตผูถือหุนกูมิไดรับชําระโดยเหตุอันจะโทษผูออกหุนกูมิได และ
ไดดําเนินการใหผูถือหุนกูไดรับชําระดอกเบ้ียหรือเงินตนหรือเงินจํานวนอื่นใดครบถวนภายใน 3 วันทําการหลังจาก
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูถือหุนกู หรือผูแทนผูถือหุนกูแลวแตกรณี ใหถือวาผูออกหุนกูมิไดตกเปนผูผิดนัดและไมตอง
ชําระดอกเบ้ียผิดนัด  
 

 2. ในกรณีท่ีผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระเงิน   ใหผูออกหุน
กูแกไขเหตุผิดนัดน้ันไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูสงหนังสือแจงใหผูออกหุนกูแกไขการไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกูแลว  
 
แนวทางปฏิบัติ 5   สิทธิในการฟองคดีของผูถือหุนกูแตละราย 
 

 ในกรณีท่ัวไปผูแทนผูถือหุนกูจะเปนผูฟองรองบังคับชําระหน้ีใหแกผูถือหุนกูท้ังปวง แตผูถือหุนกูแตละรายจะ
มีสิทธิฟองรองบังคับชําระหน้ีตามหุนกูท่ีคางชําระแกตนเองจากผูออกหุนกูไดดวยตนเอง หากปรากฏวาหลังจาก 14 
วันนับจากวันท่ีผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหชําระเงินแลวยังไมมีการชําระหนี้ที่คางชําระใหแกตน 
และขณะท่ีผูถือหุนกูฟองคดีน้ัน ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองผูออกหุนกูใหชําระหน้ีท่ีคาง 
  
แนวทางปฏิบัติ 6   การประชุมผูถือหุนกู 
 

 1. ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไมวาเวลาใดๆ แตผูแทนผูถือหุนกูจะตอง
เรียกประชุมผูถือหุนกูโดยเร็ว ซึ่งจะตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไมนอยกวา 
รอยละ 25 ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนทั้งหมดมีคําขอเปนหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกูเรียกประชุมผูถือหุนกู หรือนับแตวันท่ี
เกิดกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ ซึ่งรวมท้ังกรณีท่ีผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูถือหุนกูหรือถือหุนกู
รวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหุนกูท่ียังไมไดไถถอนท้ังหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นวามี
เหตุการณสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดสวนเสียของผูออกหุนกูท้ังปวง หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ  
 2. ผูแทนผูถือหุนกูและประธานท่ีประชุมจะรวมกันจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูภายในระยะเวลา    
ไมเกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุนกู และจัดสงรายงานการประชุมใหแกนายทะเบียนหุนกูเพ่ือทําการเก็บรักษาไว 
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รายงานดังกลาวซึ่งจะตองลงนามโดยประธานท่ีประชุมในแตละคร้ังใหถือวาถูกตองและผูกพันผูถือหุนกูทุกรายไมวา
จะไดเขารวมประชุมดวยหรือไม  
 
แนวทางปฏิบัติ 7   การแตงต้ังและการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู 
 1. หากผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูแทนผูถือหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแกไข
การขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีขาดคุณสมบัติน้ัน  
 2. หากผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาท่ีฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนดสิทธิ 
ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือ
หุนกูทําการแกไข  
 3. ในกรณีท่ีจะตองทําการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู และผูออกหุนกูดําเนินการออกหนังสือขออนุมัติ
เปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู และแตงตั้งบุคคลอื่นท่ีเสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาท่ีแทนตอผูถือหุนกูทุกราย  หากไมมี  
ผูถือหุนกูท่ีถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของหุนกูท่ียังมิไดไถถอนท้ังหมดย่ืนหนังสือคัดคานภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีผูออกหุนกูออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูทั้งหมดอนุมัติการเปล่ียนตัวผูแทน    
ผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูท่ีผูออกหุนกูเสนอไวในหนังสือแจงน้ัน  
 4. ในการเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู น้ัน ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.          
ตามขอบังคับหรือระเบียบท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ันดวย ซึ่งเม่ือผูออกหุนกูไดดําเนินการเก่ียวกับการแตงต้ังผูแทนผูถือ
หุนกูรายใหมเรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบถึงการแตงต้ังน้ันภายใน 30 วันและผูแทน   
ผูถือหุนผูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับการ
แตงต้ังใหมโดยเร็ว และจะตองใหความรวมมือกับผูแทนผูถือหุนกูท่ีไดรับแตงต้ังใหมอยางเต็มท่ี เพ่ือใหการดําเนินการ
ตามหนาท่ีของผูแทนผูถือหุนกูใหมเปนไปโดย 
 
แนวทางปฏิบัติ 8   การขอออกใบหุนกูฉบับใหม 
 หากใบหุนกูฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาด หรือชํารุดดวยประการใดๆ ผูถือหุนกูท่ีปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนกูมีสิทธิย่ืนคําขอใหนายทะเบียนหุนกูออกใบหุนกูฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตามสมควร 
ตามท่ีนายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการน้ีนายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหมใหแกผูถือหุนกูภายใน 30 วัน
ทําการนับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม และนายทะเบียนจะตองลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนกูวามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเกาดวย  
 
หมายเหต:ุ หากแนวทางปฏิบัติใดท่ีทางกลต.ไดกําหนดไวแลวใหยึดถือตามน้ัน 


