
 

 

แนวปฏิบัติในการจดจ าน า1หรือการรับหลกัทรัพย์เป็นประกนัการช าระหนี้2และการขายทอดตลาด  

หลกัประกนัทีเ่ป็นตราสารหนี้ 3 ส าหรับการให้กู้ยมืเงินเพือ่ซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ 
 

1. การจดจ าน าหรือการรับหลกัทรัพย์เป็นประกนัการช าระหนี้ 
ผูรั้บจ ำน ำหรือผูรั้บหลกัประกนั (ต่อไปในแนวปฏิบติัน้ีรวมเรียกว่ำ “ผู้รับหลักประกัน”) 

ต้องด ำเนินกำรจดจ ำน ำหรือรับตรำสำรหน้ีเป็นประกันกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมประมวลกฎหมำย 
แพง่และพำณิชยแ์ละพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) เช่น 
ตอ้งมีหนงัสือแจง้กำรจ ำน ำ มีกำรส่งมอบตรำสำรหน้ี จดลงทะเบียนกำรจ ำน ำไวก้บันำยทะเบียนตรำสำรหน้ี
ดังกล่ำว เป็นต้น เว ้นแต่ตรำสำรหน้ีดังกล่ำวได้มีกำรบันทึกข้อมูลในระบบของตลำดหลักทรัพย์4  
ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือ
บนัทึกในระบบของธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรธนำคำร
แห่งประเทศไทยก ำหนด5 หรือเป็นไปตำมบทบญัญติัตำมกฎหมำยอ่ืน  

2. การบังคับหลกัประกนั 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุให้มีกำรบังคับหลักประกันให้ผูรั้บหลักประกันด ำเนินกำรบังคับ

หลกัประกนั ดงัน้ี 
2.1 ผูรั้บหลักประกันต้องมีหนังสือติดตำมให้มีกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย

ก ำหนด   
2.2 กำรบังคับหลักประกันให้เป็นกำรขำยทอดตลำดตำมท่ีก ำหนดในแนวปฏิบัติน้ี  

ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 
       2.2.1 กรณีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ผูรั้บหลกัประกนัสำมำรถมีสิทธิน ำตรำสำรหน้ี 

ท่ีเป็นประกนันั้นไปขำยในตลำดหลกัทรัพยต์ำมวธีิท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด  
       2.2.2 กรณีตรำสำรหน้ีท่ีมีกฎหมำยอ่ืนก ำหนดวธีิไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  

 

                                                        
1 กำรจดจ ำน ำตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์
2 กำรรับหลกัทรัพยเ์ป็นประกนักำรช ำระหน้ีตำมมำตรำ 228/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
3 ประเภทของหลกัทรัพยต์อ้งเป็นไปตำมประกำศวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรใหกู้ย้มืเงินเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์
  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  
4 รวมถึงบริษทัจ ำกดัท่ีตลำดหลกัทรัพยจ์ดัตั้งข้ึนและถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละเจ็ดสิบหำ้ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ 
  ทั้งหมดของบริษทัจ ำกดันั้น หรือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (มำตรำ 224  
   มำตรำ 228/1 และมำตรำ 228/2 
5 มำตรำ 229 
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2.3 กำรขำยทอดตลำด ผูท้อดตลำดตอ้งโฆษณำกำรขำยทอดตลำดหลกัทรัพยท่ี์ถูกบงัคบั 
หลกัประกนัเพื่อเปิดโอกำสใหมี้ผูสู้้รำคำในกำรขำยทอดตลำดและเขำ้ร่วมกำรขำยทอดตลำดได ้  

2.4 ในกำรขำยทอดตลำด ผูท้อดตลำดตอ้งด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรขำยทอดตลำด ดงัน้ี 
ก. ประกำศขำยทอดตลำด 

(1) ขอ้มูลท่ีตอ้งระบุในประกำศขำยทอดตลำด  
(1.1) ช่องทำงในกำรเขำ้ร่วมกำรขำยทอดตลำด  
(1.2) วนัและเวลำในกำรขำยทอดตลำด โดยให้ก ำหนดเวลำเร่ิมต้นและ

ส้ินสุดกำรขำยทอดตลำด โดยช่วงเวลำกำรขำยทอดตลำดท่ีก ำหนดจะตอ้งมีควำมเหมำะสม ไม่เป็นกำรกีด
กนับุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ อยำ่งนอ้ยไม่นอ้ยกวำ่ 30 นำที 

(1.3) รำยละเอียดของหลกัทรัพยท่ี์จะขำยและภำระติดพนั (ถำ้มี) กรณีท่ีหุ้นกู ้
ท่ีเสนอขำยมีขอ้จ ำกดักำรโอน เช่น  ตอ้งเสนอขำยให้กบัผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรือผูล้งทุน 
รำยใหญ่พิเศษ จะตอ้งระบุขอ้จ ำกดัดงักล่ำวไวใ้นประกำศขำยทอดตลำดดว้ย  

(1.4) คุณสมบัติของผูเ้ข้ำสู้รำคำ โดยอย่ำงน้อยต้องระบุให้ผูสู้้รำคำต้อง 
ท ำกำรสู้รำคำผ่ำนผู ้ค้ำตรำสำรหน้ีเท่ำนั้ น และในกรณีหุ้นกู้ท่ี เสนอขำยมีข้อจ ำกัดกำรโอน เช่น 
ตอ้งเสนอขำยใหก้บัผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ จะตอ้งระบุคุณสมบติัของ
ผูเ้ขำ้สู้รำคำใหต้รงกบัขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวดว้ย 

(1.5) นำยทะเบียนของหลกัทรัพยท่ี์ขำยทอดตลำด 
(1.6) รำคำเปิดขำยทอดตลำด 
(1.7) กิริยำตกลงขำย โดยด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทยก ำหนด  
(1.8) เง่ือนไขและข้อสัญญำ ซ่ึงอย่ำงน้อยต้องระบุรำยละเอียดท่ีผูสู้้รำคำ

สูงสุดตอ้งตกลงผกูพนักบัค ำสู้รำคำดงักล่ำว 
(1.9) กรณีผู ้ขำยหรือตัวแทนของผู ้ขำยจะร่วมเข้ำ สู้รำคำด้วยให้ระบุ 

กำรถือสิทธิของผูข้ำยท่ีจะเขำ้สู้รำคำดว้ย 
(1.10) ผูเ้ขำ้ร่วมสู้รำคำตอ้งท ำกำรเสนอรำคำผำ่นผูค้ำ้ตรำสำรหน้ีเท่ำนั้น  
(1.11) วนัช ำระรำคำและส่งมอบตรำสำรหน้ี (Settlement date) 

(2) วธีิกำรประกำศขำยทอดตลำด 
(2.1) ให้โฆษณำประกำศขำยทอดตลำดโดยกำรเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป  

ผ่ำนช่องทำงปกติในกำรติดต่อส่ือสำรกับลูกค้ำท่ีท ำธุรกรรมหลักทรัพย์ประเภทท่ีขำยทอดตลำดนั้น  
รวมถึงสำมำรถประกำศในเวบ็ไซตข์องผูรั้บหลกัประกนั และผูท้อดตลำด (ถำ้มี)  

(2.2) ส่งประกำศขำยทอดตลำดใหผู้ใ้หห้ลกัประกนัและลูกหน้ี 
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(3) ระยะเวลำในกำรประกำศขำยทอดตลำดล่วงหนำ้ 

กำรประกำศขำยทอดตลำดให้กระท ำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วนัก่อนวนัเปิด
ขำยทอดตลำด ทั้งน้ี หำกประกำศภำยในเวลำ 14.00 น. ของวนัท ำกำรใด ๆ ใหถื้อวำ่เป็น 1 วนั และสำมำรถ
ขำยทอดตลำดไดใ้นวนัท ำกำรถดัไป  

(4) วนัขำยทอดตลำด 
ใหท้ ำกำรขำยทอดตลำดไดเ้ฉพำะในวนัท ำกำรตำมประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ข. ก ำหนดรำคำ เ ปิดขำยทอดตลำดอำจก ำหนด เ ป็นรำคำ ท่ีแ น่นอนหรือ 
แหล่งอำ้งอิงท่ีท ำให้บุคคลทัว่ไปสำมำรถรู้หรือค ำนวณได้ว่ำเป็นรำคำใด เช่น รำคำท่ีอำ้งอิงจำกสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย เป็นตน้ เป็นรำคำเปิดขำยทอดตลำด 

ค. กำรด ำเนินกำรขำยทอดตลำด  
  ช่องทำงและรูปแบบกำรส่งค ำสู้รำคำให้เป็นไปตำมท่ีสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย

ก ำหนด 
(1) กำรขำย   

(1.1) ค ำสู้รำคำให้ประกอบไปด้วยจ ำนวนและรำคำท่ีเข้ำสู้โดยส่งไปยงั 
ผูท้อดตลำดผำ่นช่องทำงตำมท่ีไดป้ระกำศไวใ้น ก. (1) (1.1)   

(1.2) ก ำหนดกระบวนกำรให้ผูสู้้รำคำสำมำรถส่งค ำสู้รำคำมำยงัผูท้อดตลำด
ไดต้ลอดช่วงระยะเวลำขำยทอดตลำด และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวผำ่นระบบหรือเวบ็ไซตข์องผูท้อดตลำด 
และจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลกำรส่งค ำสู้รำคำใหค้รบถว้น  

(1.3) ผูท้อดตลำดตอ้งจดัให้มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ควำมเคล่ือนไหวของ 
ค ำสู้รำคำใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อใหมี้กำรแข่งขนัรำคำได ้

(1.4) ผูท้อดตลำดจะตอ้งตกลงท ำสัญญำกบัผูสู้้รำคำท่ีให้ค  ำสู้รำคำท่ีดีท่ีสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัค ำสู้รำคำจำกผูสู้้รำคำรำยอ่ืนท่ีส่งค ำสู้รำคำเขำ้มำโดยชอบ   

(2) กำรเปิดเผยขอ้มูลค ำสู้รำคำ 
ผูท้อดตลำดตอ้งมีกระบวนกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรด ำเนินกำรขำยทอดตลำด  

ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในกำรขำยทอดตลำดนั้นเม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียร้องขอในภำยหลงั 
(3) กำรรับรองกำรขำยทอดตลำด 

ผูท้อดตลำดมีหน้ำท่ีออกใบรับรองกำรขำยทอดตลำดให้แก่ผูสู้้รำคำสูงสุด 
โดยใบรับรองท่ีออกอย่ำงน้อยต้องระบุช่ือของเจำ้ของตรำสำรหน้ีผูโ้อนและผูรั้บโอน ช่ือตรำสำรหน้ี 
จ  ำนวนท่ีโอน และวนัท่ีขำยทอดตลำดใหแ้ก่ผูสู้้รำคำสูงสุดนั้น 
 ง. กำรด ำเนินกำรโอนตรำสำรหน้ี เพื่อให้กำรโอนหลกัทรัพยเ์ป็นไปตำมแบบของ
กฎหมำย เช่น ม.51 และ ม.55 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซ่ึงกรณีการโอนหุ้นกู้ระบุช่ือผู้ถือจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ 
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มีกำรสลักหลังและส่งมอบใบหลักทรัพย์แก่ผูรั้บโอน และกรณีการโอนหุ้นกู้ชนิดไม่ระบุช่ือผู้ถือจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือไดส่้งมอบใบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูรั้บโอน เป็นตน้ 
    ส ำหรับกำรโอนหุ้นกู้ท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั้ น ให้เป็นไปตำม
ข้อบงัคบัของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และหน่วยงำนอ่ืน ๆ รวมทั้ ง 
ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

จ. กำรด ำเนินกำรของนำยทะเบียนหลกัทรัพย ์
นำยทะเบียนหลกัทรัพยส์ำมำรถยดึถือตำมหนงัสือรับรองท่ีผูท้อดตลำดออกให้แก่ 

ผูสู้้รำคำสูงสุดเพื่อประกอบกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของนำยทะเบียนได้ รวมถึงเอกสำรอ่ืนใด 
ท่ีนำยทะเบียนหลกัทรัพยก์ ำหนด เช่น หนงัสือบอกกล่ำวทวงถำมให้ช ำระหน้ี  เอกสำรแสดงตนของผูรั้บ
โอน เป็นตน้  


