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ปัจจบุนัมาตรฐานที่ ThaiBMA ก าหนดส าหรบัตราสารหนีภ้าคเอกชน แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  
1. หลักเกณฑ ์คือ ขอ้ก าหนดที่ผูอ้อกตราสารหนีต้อ้งยึดถือปฏิบตัิในการออกตราสารหนี ้ใชบ้งัคบักบั       

ตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย โดย ThaiBMA ออกเป็นประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยเพื่อบงัคบัใช ้ซึง่มีประกาศที่เก่ียวขอ้งหลกัๆ ไดแ้ก่ 

• ขอ้ก าหนดพืน้ฐานดา้นงานทะเบียนของตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน  
• การขึน้ทะเบียนขอ้มลูตราสารหนี ้ 

2. แนวทางปฏิบัติ คือ ขอ้ก าหนดที่แนะน าเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิส  าหรบัผูร้ว่มตลาดตราสารหนี ้
โดยไมไ่ดบ้งัคบั 
 
หลักเกณฑ ์
 

หลักเกณฑ ์1   การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

 1. การปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้กูท้ี่มีสิทธิรบัดอกเบีย้ใหด้ าเนินการ ดงันี ้
- ตราสารหนีร้ะยะยาว ก าหนดใหปิ้ดสมดุทะเบียนลว่งหนา้ 14 วนั ก่อนวนัช าระดอกเบีย้ 
- ตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่ก าหนดใหม้ีวันปิดสมุดทะเบียน ก าหนดใหปิ้ดสมุดทะเบียนล่วงหนา้ 10 วัน 

ก่อนวนัช าระดอกเบีย้   ส  าหรบัตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่มีอายุนอ้ยกว่า 10 วนั ก าหนดใหม้ีวนัปิดสมดุทะเบียนไม่เกินอายุ
ของตราสารหนี ้
 

 2. การปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิรับดอกเบี ้ยจะไม่มีการพักการโอน
กรรมสิทธิ์ในหุน้กู ้  แต่ผู้ออกหุน้กูอ้าจขอใหม้ีการพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหุน้กูต้ั้งแต่เริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู ้      
ไปจนถึงวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ก็ได ้ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิหรือหนงัสือชีช้วน 
 

 3. หากวันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดท าการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท าการถัดไป ทั้งนี ้ 
ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงวันไถ่ถอนตราสารหนีก้่อนครบก าหนด  และตราสารหนีท้ี่ถูก
ก าหนดใหม้ีวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นอย่างอ่ืน โดยขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ตลอดจนหนงัสือเวียน
ใดๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี ้
Market Convention 

http://www.thaibma.or.th/pdf/sro/announce/RegistrationMar2013n.pdf
http://www.thaibma.or.th/pdf/sro/announce/announce_4_2_2561_update20092022.pdf
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หลักเกณฑ ์2   วันก าหนดช าระดอกเบีย้ 
 

หลกัเกณฑใ์นการช าระดอกเบีย้ของตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนเป็นดงัต่อไปนี ้
1. วนัช าระดอกเบีย้ในแต่ละงวดใหเ้ป็นวนัที่เดียวกนัหรือ ณ วนัสิน้เดือน หากก าหนดวนัช าระดอกเบีย้ในแต่

ละงวดใหเ้ป็นวนัที่เดียวกนั ซึ่งตรงกบัวนัสิน้เดือนกมุภาพนัธ ์ใหก้ าหนดวนัช าระดอกเบีย้ ดงันี ้
   (ก) กรณีตราสารหนี ้ก าหนดให้ช าระดอกเบี ้ยทุกวันที่  29  หากปีใดเดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน            

ใหว้นัช าระดอกเบีย้เป็นวนัที่ 28 กมุภาพันธ ์ 
(ข) กรณีตราสารหนีก้  าหนดใหช้ าระดอกเบีย้ทุกวนัที่ 30  หากปีใดกุมภาพันธ์มี 28 วนั ใหว้ันช าระ

ดอกเบีย้เป็นวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์หรือหากปีใดกมุภาพนัธม์ี 29 วนั ใหว้นัช าระดอกเบีย้เป็นวนัที่ 29 กมุภาพนัธ ์ 
 ทัง้นี ้ยกเวน้วนัช าระดอกเบีย้ในงวดสดุทา้ย ในกรณีที่วนัช าระดอกเบีย้งวดใดตรงกับวนัหยุดท าการ

ของธนาคารพาณิชย ์ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยจะค านวณดอกเบีย้ถึงวนัที่ก าหนดไวเ้ดิมเท่านัน้ 
2. วนัช าระดอกเบีย้ในงวดสดุทา้ยใหเ้ป็นวนัที่เดียวกบัวนัไถ่ถอนตราสารหนี ้ ในกรณีที่วนัช าระดอกเบีย้งวด

สดุทา้ย และวนัไถ่ถอนตราสารหนีต้รงกบัวนัหยุดท าการของธนาคารพาณิชยใ์หเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถัดไป  และในการ
ค านวณดอกเบีย้ใหร้วมจ านวนวนัที่เลื่อนออกไปดว้ย  โดยใชเ้กณฑ ์1 ปี มี 365 วนั 

กรณีตราสารหนีท้ยอยคืนเงินต้นหรือตราสารหนีท้ี่มีการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Call หรือ Put 
option) หากวนัที่ก าหนดไถ่ถอนเงินตน้บางส่วนหรือทัง้จ านวนตรงกับวนัหยุดท าการ ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไปและ
ใหน้ าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันก าหนดช าระเงินตน้และดอกเบีย้หุน้กูท้ี่เลื่อนออกไปมา
รวมค านวณดอกเบีย้ดว้ย 

3. ในกรณีที่เป็นตราสารหนีท้ี่เกิดจากการแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์ตราสารหนีท้ี่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน
แต่มีลักษณะโครงสรา้งกระแสเงินที่ได้จากการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลักทรพัย์ หรือตราสารหนีท้ี่ เกิดจากการปรับ
โครงสรา้งการช าระหนี ้ผูอ้อกตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนอาจก าหนดใหว้นัช าระดอกเบีย้เป็นวันภายหลงัวนัครบงวดการ
ค านวณดอกเบีย้ไดไ้ม่เกิน 15 วนั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(ก)  วนัครบงวดการค านวณดอกเบีย้ในแต่ละงวดใหเ้ป็นวนัที่เดียวกนัหรือ ณ วนัสิน้เดือน  
(ข)  วนัช าระดอกเบีย้ในแต่ละงวดใหเ้ป็นวนัที่เดียวกันหรือ ณ วนัสิน้เดือน ทัง้นี ้ กรณีที่วนัช าระดอกเบีย้

งวดใดตรงกบัวนัหยดุท าการใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป  

 
หลักเกณฑ ์3   การก าหนดและแจ้งอัตราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ีม่ีการจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตัว   
  

1. ตราสารหนีท้ี่มีการจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตวั  สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้แต่ละงวดได ้2 วิธี ดงันี ้ 
(1) กรณีก าหนดอัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว และใชค้ านวณดอกเบีย้ตลอดงวดดอกเบีย้นั้น ให ้

ก าหนดอตัราดอกเบีย้แต่ละงวดลว่งหนา้ก่อนวนัเริ่มตน้ของงวดดอกเบีย้ อย่างนอ้ย 2 วนัท าการ 
 



 
 

       หนา้ที่ 3 
 

ตวัอยา่ง 
2 0

 
 สมมตุิว่าหุน้กูอ้าย ุ1 ปี ก าหนดจ่ายดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน จ านวนงวดดอกเบีย้ที่จ่ายทัง้หมด 4 งวด โดยวนัจ่าย

ดอกเบีย้ตรงกับวันที่ 23 ของเดือน มิถุนายน กันยายน และธันวาคม  2564 และเดือนมีนาคม 2565 ตามล าดับ   ให้
อตัราดอกเบีย้ในแต่ละงวดถูกก าหนดลว่งหนา้ 2 วนัท าการ ก่อนวนัเริ่มตน้งวดดอกเบีย้ โดยวนัเริ่มตน้งวดดอกเบีย้ของ
งวดที่ 1 คือวนัออกตราสาร ซึ่งตรงกับวนัที่ 23 มีนาคม 2564 ส  าหรบังวดอื่น ๆ จะตรงกบัวนัจ่ายดอกเบีย้ของงวดก่อน
หนา้ ดังนัน้วนัก าหนดอัตราดอกเบีย้ทัง้ 4 งวด จึงตรงกับวนัที่ 21ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 
2564 ตามล าดบั       

   
(2) กรณีก าหนดอัตราดอกเบีย้แต่ละงวดดอกเบีย้มากกว่า  1 อัตรา ใหก้ าหนดอัตราดอกเบีย้แต่ละอัตรา 

ล่วงหนา้ก่อนวันเริ่มตน้ค านวณดอกเบีย้ของอัตรานั้น ๆ อย่างน้อย 2 วันท าการ และตอ้งก าหนดวันเริ่มตน้ค านวณ
ดอกเบีย้แต่ละอตัราเป็นวนัที่เดียวกนัหรือ ณ วนัสิน้เดือน 

 

ตวัอย่าง 
  

 
สมมตุิว่าหุน้กูจ้่ายดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน   อตัราดอกเบีย้ที่จ่ายในแต่ละงวดมี 3 อตัรา โดยวนัจ่ายดอกเบีย้งวดที่ 

3 ตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2564 ก าหนดใหว้ันเริ่มตน้ค านวณดอกเบีย้ของแต่ละอตัราเป็นวันที่เดียวกันคือวันที่ 23 
ของเดือนมิถุนายน กรกฏาคม และสิงหาคม 2564 ตามล าดับ  ใหอ้ัตราดอกเบีย้ในแต่ละอตัราถูกก าหนดล่วงหนา้ 2 
วนัท าการ ก่อนวนัเริ่มตน้ค านวณดอกเบีย้ของแต่ละอตัรา  ดงันัน้วนัก าหนดดอกเบีย้ของแต่ละอตัราจะตรงกบัวนัที่  21 
ของเดือนมิถุนายน กรกฏาคม และสิงหาคม 2564 ตามล าดับ โดยอัตราดอกเบีย้อตัราที่ 1 ใชค้ านวณดอกเบีย้ตัง้แต่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดท่ี 2 
23 มิ.ย. 64 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดท่ี 1 
23 มี.ค. 64 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
อัตราท่ี 1 (21 มิ,ย, 64)  
ตรงกับวันท่ี 20 มิ.ย. 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
อัตราท่ี 2 (21 ก.ค. 64) 

 
) 

ตรงกับวันท่ี 20 มิ.ย. 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
 อัตราท่ี 3 (21 ส.ค. 64) 
ตรงกับวันท่ี 20 มิ.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดท่ี 2  
23/9/64 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
21/09/64 

 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดท่ี 1 
23/6/64 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดท่ี 3 
23/12/64 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
21/12/64 

 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
21/06/64 

 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดท่ี 4 
และวันครบก าหนดไถ่ถอน 

 23/3/65 

วันจ่ายดอกเบีย้งวดที่ 3 

23 ก.ย. 64 

วันออกตราสาร 
23/3/64 

 

วันก าหนดดอกเบีย้ 
21/03/64 
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วนัที่ 23 มิถุนายน – 22 กรกฏาคม 2564 อัตราดอกเบีย้อัตราที่ 2 ใชค้ านวณดอกเบีย้ตัง้แต่วันที่ 23 กรกฏาคม – 22 
สิงหาคม 2564 และอตัราดอกเบีย้อตัราที่ 3 ใชค้ านวณดอกเบีย้ตัง้แต่วนัที่ 23 สิงหาคม – 22 กนัยายน 2564 

 

2  การก าหนดอตัราดอกเบีย้ขา้งตน้ ใหใ้ชอ้ตัราอา้งอิงตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้  
1. ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้อา้งอิงเป็นอัตราดอกเบีย้เงินฝากและเงินใหส้ินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์และ

อัตราดอกเบีย้อา้งอิงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น  อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า  อัตราดอกเบีย้เงินกู ้
MLR, MOR, MRR, ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงดงักลา่ว ณ วนัที่ก าหนดนัน้  

2. ในกรณีที่อัตราดอกเบีย้อา้งอิงมีการเปลี่ยนค่าเป็นรายวัน เช่น THBFX, BIBOR ให้ใช้อัตราดอกเบี ้ย
อา้งอิงดงักลา่วที่ก าหนด ณ เวลา 11.00 น ของวนัท าการที่ก าหนดดอกเบีย้ 
 

 ใหผู้อ้อกตราสารหนีท้ี่มีการจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตวัแจง้อตัราดอกเบีย้ที่ก าหนดใหส้มาคมทราบภายในเวลา 
17.00 น.ของวนัที่ก าหนดอตัราดอกเบีย้นัน้    
 
หลักเกณฑ ์4   สัญลักษณข์องตราสารหนีขึ้น้ทะเบียน 

 

1. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรหน่วยงานของรัฐ ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสาร
หนีส้ถาบันการเงนิระหว่างประเทศ ตราสารหนีข้องรัฐบาลต่างประเทศ และตราสารหนีอ่ื้นทีม่ีลักษณะ 
ท านองเดียวกัน   
 

 (ก) 1 – 6 ต าแหน่งแรก เป็นชื่อย่อของประเภทพันธบัตร หรือชื่อย่อขององค์กรหรือบริษัทผู้ออก     
ตราสารหนีท้ี่เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ  

 (ข) 2 ต าแหน่งถดัไป เป็นเลขสองหลกัหลงัของปีครสิตศ์กัราช (ค.ศ.) ที่ครบก าหนดไถ่ถอนตามปี 
     ปฏิทิน 

 (ค) 1 ต าแหน่งถดัไป เป็นรหสัของเดือนที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
 (ง) 1 ต าแหน่งสดุทา้ย เป็นรหัสแสดงความแตกต่างระหว่างพันธบัตรที่มีปีและเดือนของการครบ

ก าหนดไถ่ถอนเดียวกนั  ซึ่งรหสัที่ก าหนดจะเรียงตามล าดบัก่อนหลงัของวนัที่
ออกตราสารหนี ้จาก A – Z  โดยสมาคมสามารถก าหนดรหัสไม่ เรียง
ตามล าดับก่อนหลังของวันที่ออกตราสารหนี ้ได้ ทั้งนี ้เพื่อไม่ให้เกิดความ
สบัสนในตลาดโดยรวม 

2. ต๋ัวเงนิคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่ีอายุน้อยกว่า 1 ปี ตราสารหนีร้ะยะสั้นทีอ่อกโดย
ภาคเอกชน และตราสารหนี้อ่ืนทีม่ีลักษณะท านองเดียวกัน  
 (ก) 1 – 6 ต าแหน่งแรก เป็นชื่อย่อของประเภทพนัธบตัร หรือชื่อย่อขององคก์รหรือบริษัทผูอ้อกตราสาร

หนีท้ี่เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ  
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 (ข) 2 ต าแหน่งถดัไป เป็นเลขสองหลกัหลงัของปีครสิตศ์กัราช (ค.ศ.) ที่ครบก าหนดไถ่ถอนตามปี 
    ปฏิทิน 
 (ค) 1 ต าแหน่งถดัไป เป็นรหสัของเดือนที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
 (ง)  2  ต าแหน่งถดัไป  เป็นวนัที่ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
 (จ)  1  ต าแหน่งสดุทา้ย เป็นรหสัแสดงความแตกต่างระหว่างตราสารหนีท้ี่มีปี เดือน และวนั ของการ

ครบก าหนดไถ่ถอนเดียวกัน ซึ่งรหสัที่ก าหนดจะเรียงตามล าดบัก่อนหลงัของ
วันที่ออกตราสารหนี ้จาก A-Z  โดยสมาคมสามารถก าหนดรหัสไม่ เรียง
ตามล าดับก่อนหลังของวันที่ออกตราสารหนี ้ได้ ทั้งนี ้เพื่อไม่ให้เกิดความ
สบัสนในตลาดโดยรวม 

 

3. ตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) และตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน  

 

 (ก)  1 - 6   ต าแหน่งแรก  เป็นชื่อย่อของประเภทพันธบัตร หรือชื่อย่อขององค์กรหรือบริษัทผู้ออก     
ตราสารหนีท้ี่เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ  

 (ข)  2  ต าแหน่งถดัไป   เป็นเลขสองหลกัสดุทา้ยของปีครสิตศ์กัราช (ค.ศ.) ที่ออกตราสารหนีต้ามปี 
    ปฏิทิน  
 (ค)  1  ต าแหน่งถดัไป  เป็นรหสัแสดงประเภทของตราสารหนี ้โดยก าหนดใหต้ราสารหนีป้ระเภทนี ้
    มีรหสัเท่ากบั “P” 
  (ง) 1 ต าแหน่งสดุทา้ย เป็นรหัสแสดงความแตกต่างระหว่างตราสารหนี ้ที่มีปีที่ออกตราสารหนี ้

เดียวกัน  ซึ่งรหัสที่ก าหนดจะเรียงตามล าดับก่อนหลงัของวันที่ออกตราสาร
หนีจ้าก A – Z  โดยสมาคมสามารถก าหนดรหัสไม่เรียงตามล าดับก่อนหลงั
ของวนัที่ออกตราสารหนีไ้ด ้ทัง้นีเ้พื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนในตลาดโดยรวม 

 

 ทัง้นี ้รหสัของเดือนที่ครบก าหนดไถ่ถอนของตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน ในขอ้นีม้หีลกัเกณฑด์งันี  ้
 1 = เดือนมกราคม 2 = เดือนกมุภาพนัธ ์ 3 = เดือนมีนาคม  4 = เดือนเมษายน 
 5 = เดือนพฤษภาคม 6 = เดือนมิถนุายน 7 = เดือนกรกฎาคม 8 = เดือนสิงหาคม 
 9 = เดือนกนัยายน  O = เดือนตลุาคม  N = เดือนพฤศจิกายน D = เดือนธันวาคม 
 

ส าหรบัชื่อย่อของบรษิัทผูอ้อกตราสารหนีท้ี่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหใ้ช้
ชื่อย่อเดียวกันกบัที่ใชอ้า้งอิงในหุน้สามญัของบริษัท โดยสมาคมสามารถก าหนดชื่อย่อของบริษัทผูอ้อกตราสารหนีใ้น
กรณีนี ้ใหแ้ตกต่างจากที่ใชอ้า้งอิงในหุน้สามญัได ้ทัง้นีเ้พื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนในตลาดโดยรวม 

มอบ 
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หลักเกณฑ ์5   การปฏิบัติตามหน้าทีแ่ละภาระผูกพันของผู้ออกตราสารหนีขึ้น้ทะเบียน 

 ผู้ออกตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนมีหน้าที่ และภาระผูกพันในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหรือที่เปลี่ยนแปลงของ       
ตราสารหนี ้ขึน้ทะเบียนให้สมาคมฯ ทราบตลอดระยะเวลาที่ตราสารหนี ้นับเป็นตราสารหนี ้ขึน้ทะเบียน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ข้อมูลทีผู่้ออกตราสารหนีขึ้น้ทะเบียนต้องแจ้งต่อสมาคมฯ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไปส าหรับตราสารหนีร้ะยะยาวทุกประเภท 

ข้อมูลท่ัวไป 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

1. การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเงื่อนไขขอ้ก าหนดสิทธิตลอดจน
สาระส าคัญเก่ียวกับตราสารหนี ้รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือ 
หุน้กูท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิดงักลา่ว 

แจง้และน าส่งมติที่ประชุม ภายใน 3 วันท าการ นับ
แต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้กูม้ีมติ หรือภายใน 15.00 น. 
ของวันที่มตินั้นมีผลบังคับใช้ (แลว้แต่วันใดเกิดขึน้
ก่อน) 

2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี ้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนท์ี่ เป็นสาระส าคญัของ 
ผูถื้อตราสารหนี ้ 

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง  (ไม่เกิน 3 วนัท าการ นับ
แต่เกิดเหตกุารณ)์ 

3. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี ้ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นการซือ้คืนจากตลาดรอง ใหแ้จ้งราคาซือ้คืน
พรอ้มทั้งปริมาณการซือ้ขายและรายชื่อคู่ค้าที่ ท  าการซือ้
ขายในแต่ละธุรกรรม ดงักลา่วใหส้มาคมทราบ 

ภายใน 15.00 น. ของวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
คงเหลือของตราสารหนี ้(วนั Settlement) 
  

4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่าย
ดอกเบีย้และเงินตน้ 

5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี ้เพื่อสิทธิของผู้ถือ 
ตราสารหนีห้รือผู้ออกตราสารหนีใ้นการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุม 
ผู้ถือตราสารหนี ้  พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่ง
ส  าเนาหนงัสือเชิญประชมุ ใหส้มาคมทราบ 

• กรณีปิดสมดุทะเบียน ใหแ้จง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย  
7 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรก 

•  กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุน้กู้ ใหน้  าส่งส  าเนา
หนงัสือเชิญประชุมใหส้มาคมทราบล่วงหนา้ก่อน
วนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

 
 

7. งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่ส  าคัญ  และอัตราส่วน
ทางการเงินที่ส  าคญั 

จดัสง่ตามรอบระยะเวลาและเง่ือนไขที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดให ้
ผูอ้อกตราสารหนีจ้ดัท าและสง่งบการเงินและ
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ข้อมูลท่ัวไป 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

รายงานฐานะทางการเงินต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ซึ่งปัจจบุนัก าหนดไวด้งันี ้ 
1) งบการเงนิ 
บรษิัทไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

• ผูล้งทนุสถาบนั (II) : งบปี ในเวลาเดียวกบั
หน่วยงานก ากบัของตน 

• ผูล้งทนุรายใหญ่ (HNW) : งบครึง่ปี และงบปี 
ภายใน 3 เดือน 

• ผูล้งทนุทั่วไป (PO) : งบไตรมาส ภายใน 45 วนั 
และงบปี ภายใน 2 เดือน 

บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
กรณีงบรายปีจดัสง่ภายใน 3 เดอืน นบัตัง้แต่สิน้สดุ
รอบระยะเวลาบญัชี  
กรณีงบรายไตรมาสจดัสง่ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่
สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี
รฐับาลต่างประเทศ  กรณีเสนอขายผูล้งทนุทั่วไป 
(PO) ใหจ้ดัสง่งบการเงินภายใน 180 วนั นบัแต่วนั
สิน้สดุปีงบประมาณ 
2) ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ (Financial 
Highlight)  
จดัสง่ตามรอบระยะเวลาการสง่งบการเงินของผูอ้อก
ตราสารหนี ้
3) อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ (Key Financial 
Ratio)   
กรณีเสนอขายผูล้งทนุรายใหญ่  (HNW)   หรือผู้
ลงทนุทั่วไป (PO)   ใหจ้ดัสง่ภายในระยะเวลา
เดียวกบัที่สง่งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 
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ข้อมูลท่ัวไป 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

8. เง่ือนไขทางการเงิน (Financial Covenant)   จดัสง่ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ย
สิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้  

9. รายงานประจ าปี (ถา้มี) อาจจดัสง่ใหส้มาคมเผยแพรใ่หแ้ก่นกัลงทนุไดท้ราบ 
10. เม่ือเกิดเหตผุิดนดัไม่ช  าระเงินตน้หรือดอกเบีย้ หรือเมื่อเกิด

เหตผุิดนดั หรือเกิดเหตกุารณท์ี่อาจกลายเป็นเหตผุิดนดั
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่เกิดเหตุผิดนัดช าระ 
หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการณ์ที่
อาจกลายเป็นเหตผุิดนดัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

2. ข้อมูลเฉพาะส าหรับหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (Floating Rate Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบีย้ลอยตัว 

(Floating Rate Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

11.  การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ที่ใชอ้า้งอิง ซึ่งมีผลต่อการ  
 ค านวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ใหส้ะทอ้น 
 ภาวะปัจจบุนัที่ใกลเ้คียงความเป็นจรงิมากที่สดุ 

12.  อตัราดอกเบีย้งวดใหม่แต่ละงวด 

• แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวัน
เริ่มต้นงวดดอกเบี ้ย  (กรณี ก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้ง
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วนัท าการ ก่อนวนัเริ่มตน้
ค านวณดอกเบีย้ของอัตรานั้น (กรณีก าหนด
อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดมากกว่า 1 อตัรา) 

• ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. 
ของวนัก าหนดอตัราดอกเบีย้ 

3. ข้อมูลเฉพาะส าหรับหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์(Securitization Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น

หลักทรัพย ์
(Securitization Issue) 

ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

1. มลูค่าของสินทรพัยค์ า้ประกนั (Collateral Balance) แจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัช าระดอกเบีย้/
เงินตน้ 
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กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์

(Securitization Issue) 

ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

2. สว่นของดอกเบีย้ที่กองสินทรพัยค์ า้ประกนัไดร้บั  
(Interest Distribution) 

3. ส่วนของเงินตน้ของกองสินทรพัยค์ า้ประกันไดร้บัการทยอย
คืน ตามก าหนดเวลา (Scheduled Principal) 

4. เงินต้นที่ ได้รับคืนก่อนก าหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค ้า
ประกนั (Prepaid Principal Collections) 

5. การผิดนดัช าระดอกเบีย้/เงินตน้ของกองสินทรพัยค์ า้ประกัน 
ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่ก าหนด 

6. การช าระคืนดอกเบี ้ย/เงินต้นที่ผิดนัดของกองสินทรัพย์ 
ค า้ประกนั ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries) 

7. อายเุฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของกองสินทรพัยค์ า้ประกนั 
(Weighted Average Maturity) 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันท าการ
นบัตัง้แต่วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดือน 

4. ข้อมูลทีผู่้ออกตราสารหนีขึ้น้ทะเบียนอาจจะส่งให้สมาคมหากมีการร้องขอ 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น

หลักทรัพย ์
(Securitization Issue) 

ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนีป้ระเภท Pass-through 
(Pass-through Rate) 

2. อัตราดอกเบี ้ยที่ปรับใหม่  กรณีตราสารหนี ้จ่ายอัตรา
ดอกเบีย้แบบลอยตวั (Reset Rate) 

แจง้ล่วงหนา้ 3 วันท าการก่อนวนัที่จะเริ่มใชอ้ัตรา
ดอกเบีย้ในงวดนัน้ 
 
 

3. ส่วนของเงินตน้ต่อหุน้ที่ผูถื้อตราสารหนีไ้ดร้บัในแต่ละงวด 
(Distribution of Principal) 

4. สว่นของดอกเบีย้ต่อหุน้ที่ผูถื้อตราสารหนีไ้ดร้บัในแต่ละงวด 
(Distribution of Interest) 

5. มลูค่าคงเหลือของตราสารหนีห้ลงัการช าระคืนดอกเบีย้และ
เงินตน้ (Remaining Certificate Balance) 

แจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัช าระดอกเบีย้/
เงินตน้ 
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กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น
หลักทรัพย ์

(Securitization Issue) 

ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

6. ส่วนต่างของดอกเบีย้ระหว่างอัตราดอกเบีย้เฉลี่ยของกอง
สินทรพัยค์ า้ประกันกับอัตราดอกเบีย้ที่ระบุในตราสารหนี ้ 
(Excess Spread) 

7. การปรบัปรุงการรบัรูผ้ลขาดทนุ (Realized Loss Adjustment) 

แจง้ทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใหแ้จง้ภายใน  
3 วนัท าการนบัแต่มีการเปลี่ยนแปลง 

8. อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของกองสินทรพัยค์ า้ประกัน 
(Weighted Average Coupon) 

9. อายเุฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของกองสินทรพัยค์ า้ประกนั 
(Weighted Average Maturity) 

10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ  งวดปัจจุบันต่อมูลค่า
เริ่มต้นของกองสินทรัพย์ค ้าประกัน (Principal Balance 
Factor) 

11. มลูค่าคงคา้งของกองสินทรพัยค์ า้ประกนัต่อรุน่  
(Notional Balance Per Class) 

12. มลูค่าคงคา้งของกองสินทรพัยค์ า้ประกนัต่อกอง  
(Notional Balance Per Pool) 

13. จ านวนและสัดส่วนของการค้างช าระในกองสินทรัพย์ 
ค า้ประกนั  (Delinquency Status) 

14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นส  ารอง ณ 
ปัจจุบนักับมลูค่าของสินทรพัยท์ี่ถูกจดัชัน้ส  ารองเม่ือเริ่มตน้ 
(Residual Factors) และขอ้มูลอื่นใดตามที่สมาคมรอ้งขอ 
(แลว้แต่กรณี) 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันท าการ
นบัตัง้แต่วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดือน 
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5. ข้อมูลเฉพาะส าหรับตราสารหนีส้่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 
กรณีเป็นตราสารหนีส้่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-

Linked Bond: SLB) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

1. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ แจ้งเป็นหนังสือภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่     
ผูอ้อกตราสารหนีอ้อกหรือเผยแพร่หนงัสือแจง้การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย แต่ทั้งนี ้ ต้องไม่น้อย
กว่า 2 วนัท าการ ก่อนเริ่มงวดค านวณดอกเบีย้ 

2. รายงานความคืบหนา้/ ผลส าเรจ็ตามตวัชีว้ดัและ
เปา้หมายดา้นความยั่งยืน 

ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่ผูอ้อกตราสารหนีจ้ดัท า
และเผยแพร่รายงาน ตามวิธีการและระยะเวลาที่       
ผูอ้อกตราสารหนีก้  าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน  

3. การเปลี่ยนแปลงผูป้ระเมินภายนอกที่เป็นอิสระ 
(external review provider) 

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัแต่งตัง้ผูป้ระเมินรายใหม่ 

นอกจากนี ้หากมีเอกสารอื่นใดที่สมาคมเห็นว่ามีความจ าเป็น ผู้ออกตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูล 
ใหแ้ก่สมาคม 

 
แนวทางปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การก าหนดวันค านวณและวันช าระดอกเบีย้ กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
วันหยุด หรือวันท าการกะทันหัน 

 

 เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิ ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่ไดม้ีการก าหนดไว ้สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยจึง

ก าหนดแนวปฏิบตัิ เรื่องการก าหนดวนัค านวณและวนัช าระดอกเบีย้ กรณีมีการประกาศเปลีย่นแปลงวนัหยดุหรือวนั

ท าการกะทนัหนั โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการมาตรฐานปฏิบติังานของตลาด และผ่านการรบัฟัง

ความคิดเห็นจากผูร้ว่มตลาด ดงันี ้

1.  หากมกีารเปลี่ยนแปลง จากวนัท าการเป็นวนัหยดุท าการ หรือ จากวนัหยดุท าการเป็นวนัท าการธนาคาร 

โดย ประกาศลว่งหนา้นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ (วนัท าการก่อนประกาศเปลี่ยนแปลง) ก่อนถึงวนัช าระดอกเบีย้ และ/หรือ 

เงินตน้  

1.1)  กรณีประกาศเปลี่ยนจากวนัท าการเป็นวนัหยดุ  

•  งวดดอกเบีย้ ใหค้ านวณตามวนัท าการเดิมก่อนจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง  

•  งวดเงินตน้ ใหค้ านวณดอกเบีย้เพิ่มตามวนัที่เลื่อนออกไปดว้ย   
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1.2)  กรณีประกาศเปลี่ยนจากวนัหยดุเป็นวนัท าการ 

•  งวดดอกเบีย้และเงินตน้ ใหย้ึดตามวนัท าการเดิมก่อนจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง  

2. การปิดสมดุทะเบียน เพื่อก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัดอกเบีย้ของตราสารหนีข้ึน้ทะเบยีน ใหย้ดึตามวนัเดิม

ก่อนประกาศเปลี่ยนแปลงวนัหยดุกะทนัหนั 

3. ใหผู้อ้อกตราสารหนีก้  าหนดประเด็นขา้งตน้นีใ้หช้ดัเจนในขอ้ก าหนดสิทธิ เพื่อใหน้กัลงทนุทราบตัง้แต่ตน้ 

ส  าหรบัตราสารหนีท้ี่ออกเสนอขายใหม่ 

ทัง้นี ้แนวปฏิบตัิขา้งตน้ไมค่รอบคลมุถึงตราสารหนีท้ี่มีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ปลายงวด (in arrears) เช่น 

ตราสารหนีท้ี่อา้งอิงดอกเบีย้ Thai Overnight Repo rate (THOR bond) เป็นตน้ ตราสารหนีท้ี่ไม่มีการช าระดอกเบีย้ 

ตราสารหนีท้ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอยา่งอ่ืน หรือโดยขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ตลอดจน

หนงัสือสือเวียนใดๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย 

 


