แนวปฏิบัติในการจดจานา1หรือการรับหลักทรัพย์เป็ นประกันการชาระหนี้2และการขายทอดตลาด
หลักประกันทีเ่ ป็ นตราสารหนี้ 3 สาหรับการให้ ก้ ูยมื เงินเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัทหลักทรัพย์
1. การจดจานาหรือการรับหลักทรัพย์เป็ นประกันการชาระหนี้
ผูร้ ับจำนำหรื อผูร้ ับหลักประกัน (ต่อไปในแนวปฏิบตั ิน้ ี รวมเรี ยกว่ำ “ผู้รับหลักประกัน”)
ต้องดำเนิ น กำรจดจำน ำหรื อรั บ ตรำสำรหนี้ เ ป็ นประกัน กำรช ำระหนี้ ใ ห้เป็ นไปตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิ ชย์และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น
ต้องมีหนังสื อแจ้งกำรจำนำ มีกำรส่ งมอบตรำสำรหนี้ จดลงทะเบียนกำรจำนำไว้กบั นำยทะเบียนตรำสำรหนี้
ดัง กล่ ำ ว เป็ นต้น เว้น แต่ ต รำสำรหนี้ ดัง กล่ ำ วได้มี ก ำรบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในระบบของตลำดหลัก ทรั พ ย์4
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรที่ กำหนดด้วยควำมเห็ นชอบของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อ
บันทึกในระบบของธนำคำรแห่ งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรธนำคำร
แห่งประเทศไทยกำหนด5 หรื อเป็ นไปตำมบทบัญญัติตำมกฎหมำยอื่น
2. การบังคับหลักประกัน
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ใ ห้ มี ก ำรบัง คับ หลัก ประกัน ให้ ผูร้ ั บ หลัก ประกัน ด ำเนิ น กำรบัง คับ
หลักประกัน ดังนี้
2.1 ผูร้ ั บ หลัก ประกัน ต้องมี หนัง สื อ ติ ดตำมให้มี ก ำรช ำระหนี้ ใ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย
กำหนด
2.2 กำรบัง คับ หลัก ประกัน ให้เ ป็ นกำรขำยทอดตลำดตำมที่ ก ำหนดในแนวปฏิ บ ัติ น้ ี
ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 กรณี เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูร้ ับหลักประกันสำมำรถมีสิทธิ นำตรำสำรหนี้
ที่เป็ นประกันนั้นไปขำยในตลำดหลักทรัพย์ตำมวิธีที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
2.2.2 กรณี ตรำสำรหนี้ที่มีกฎหมำยอื่นกำหนดวิธีไว้เป็ นกำรเฉพำะ
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กำรจดจำนำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
กำรรับหลักทรัพย์เป็ นประกันกำรชำระหนี้ตำมมำตรำ 228/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3
ประเภทของหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นไปตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรให้กยู้ มื เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
4
รวมถึงบริ ษทั จำกัดที่ตลำดหลักทรัพย์จดั ตั้งขึ้นและถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละเจ็ดสิ บห้ำของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั จำกัดนั้น หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (มำตรำ 224
มำตรำ 228/1 และมำตรำ 228/2
5
มำตรำ 229
2
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2.3 กำรขำยทอดตลำด ผูท้ อดตลำดต้องโฆษณำกำรขำยทอดตลำดหลักทรัพย์ที่ถูกบังคับ
หลักประกันเพื่อเปิ ดโอกำสให้มีผสู้ ู้รำคำในกำรขำยทอดตลำดและเข้ำร่ วมกำรขำยทอดตลำดได้
2.4 ในกำรขำยทอดตลำด ผูท้ อดตลำดต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำด ดังนี้
ก. ประกำศขำยทอดตลำด
(1) ข้อมูลที่ตอ้ งระบุในประกำศขำยทอดตลำด
(1.1) ช่องทำงในกำรเข้ำร่ วมกำรขำยทอดตลำด
(1.2) วัน และเวลำในกำรขำยทอดตลำด โดยให้ ก ำหนดเวลำเริ่ ม ต้น และ
สิ้ นสุ ดกำรขำยทอดตลำด โดยช่วงเวลำกำรขำยทอดตลำดที่กำหนดจะต้องมีควำมเหมำะสม ไม่เป็ นกำรกีด
กันบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ อย่ำงน้อยไม่นอ้ ยกว่ำ 30 นำที
(1.3) รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะขำยและภำระติดพัน (ถ้ำมี) กรณี ที่หุ้นกู้
ที่เสนอขำยมีขอ้ จำกัดกำรโอน เช่ น ต้องเสนอขำยให้กบั ผูล้ งทุ นสถำบัน ผูล้ งทุ นรำยใหญ่ หรื อผูล้ งทุ น
รำยใหญ่พิเศษ จะต้องระบุขอ้ จำกัดดังกล่ำวไว้ในประกำศขำยทอดตลำดด้วย
(1.4) คุ ณ สมบัติ ข องผูเ้ ข้ำ สู ้ ร ำคำ โดยอย่ำ งน้อ ยต้อ งระบุ ใ ห้ ผูส้ ู ้ ร ำคำต้อ ง
ท ำกำรสู ้ ร ำคำผ่ ำ นผู ้ค ้ ำ ตรำสำรหนี้ เท่ ำ นั้ น และในกรณี หุ้ น กู้ ที่ เ สนอขำยมี ข ้อ จ ำกั ด กำรโอน เช่ น
ต้องเสนอขำยให้กบั ผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรื อผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ จะต้องระบุคุณสมบัติของ
ผูเ้ ข้ำสู ้รำคำให้ตรงกับข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวด้วย
(1.5) นำยทะเบียนของหลักทรัพย์ที่ขำยทอดตลำด
(1.6) รำคำเปิ ดขำยทอดตลำด
(1.7) กิริยำตกลงขำย โดยดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนที่สมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทยกำหนด
(1.8) เงื่ อนไขและข้อสั ญญำ ซึ่ ง อย่ำ งน้อยต้องระบุ รำยละเอี ย ดที่ ผูส้ ู้ รำคำ
สู งสุ ดต้องตกลงผูกพันกับคำสู้รำคำดังกล่ำว
(1.9) กรณี ผู ้ข ำยหรื อตั ว แทนของผู ้ข ำยจะร่ วมเข้ำ สู้ ร ำคำด้ ว ยให้ ร ะบุ
กำรถือสิ ทธิของผูข้ ำยที่จะเข้ำสู้รำคำด้วย
(1.10) ผูเ้ ข้ำร่ วมสู ้รำคำต้องทำกำรเสนอรำคำผ่ำนผูค้ ำ้ ตรำสำรหนี้ เท่ำนั้น
(1.11) วันชำระรำคำและส่ งมอบตรำสำรหนี้ (Settlement date)
(2) วิธีกำรประกำศขำยทอดตลำด
(2.1) ให้ โ ฆษณำประกำศขำยทอดตลำดโดยกำรเปิ ดเผยเป็ นกำรทั่ว ไป
ผ่ำ นช่ อ งทำงปกติ ใ นกำรติ ดต่ อสื่ อสำรกับ ลู ก ค้ำ ที่ ท ำธุ รกรรมหลัก ทรั พ ย์ป ระเภทที่ ข ำยทอดตลำดนั้น
รวมถึงสำมำรถประกำศในเว็บไซต์ของผูร้ ับหลักประกัน และผูท้ อดตลำด (ถ้ำมี)
(2.2) ส่ งประกำศขำยทอดตลำดให้ผใู ้ ห้หลักประกันและลูกหนี้
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(3) ระยะเวลำในกำรประกำศขำยทอดตลำดล่วงหน้ำ
กำรประกำศขำยทอดตลำดให้กระทำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วันก่อนวันเปิ ด
ขำยทอดตลำด ทั้งนี้ หำกประกำศภำยในเวลำ 14.00 น. ของวันทำกำรใด ๆ ให้ถือว่ำเป็ น 1 วัน และสำมำรถ
ขำยทอดตลำดได้ในวันทำกำรถัดไป
(4) วันขำยทอดตลำด
ให้ทำกำรขำยทอดตลำดได้เฉพำะในวันทำกำรตำมประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต.
ข. ก ำหนดรำคำเปิ ดขำยทอดตลำดอำจก ำหนดเป็ นรำคำที่ แ น่ น อนหรื อ
แหล่ งอ้ำงอิงที่ทำให้บุคคลทัว่ ไปสำมำรถรู ้ หรื อคำนวณได้ว่ำเป็ นรำคำใด เช่ น รำคำที่อำ้ งอิงจำกสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย เป็ นต้น เป็ นรำคำเปิ ดขำยทอดตลำด
ค. กำรดำเนินกำรขำยทอดตลำด
ช่องทำงและรู ปแบบกำรส่ งคำสู้รำคำให้เป็ นไปตำมที่สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย
กำหนด
(1) กำรขำย
(1.1) ค ำสู้ ร ำคำให้ป ระกอบไปด้ว ยจำนวนและรำคำที่ เ ข้ำสู้ โ ดยส่ ง ไปยัง
ผูท้ อดตลำดผ่ำนช่องทำงตำมที่ได้ประกำศไว้ใน ก. (1) (1.1)
(1.2) กำหนดกระบวนกำรให้ผูส้ ู้รำคำสำมำรถส่ งคำสู้รำคำมำยังผูท้ อดตลำด
ได้ตลอดช่วงระยะเวลำขำยทอดตลำด และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนระบบหรื อเว็บไซต์ของผูท้ อดตลำด
และจะต้องจัดเก็บข้อมูลกำรส่ งคำสู้รำคำให้ครบถ้วน
(1.3) ผูท้ อดตลำดต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ ควำมเคลื่ อนไหวของ
คำสู้รำคำให้เป็ นปัจจุบนั เพื่อให้มีกำรแข่งขันรำคำได้
(1.4) ผูท้ อดตลำดจะต้องตกลงทำสัญญำกับผูส้ ู้รำคำที่ให้คำสู้รำคำที่ดีที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคำสู้รำคำจำกผูส้ ู้รำคำรำยอื่นที่ส่งคำสู้รำคำเข้ำมำโดยชอบ
(2) กำรเปิ ดเผยข้อมูลคำสู้รำคำ
ผูท้ อดตลำดต้องมีกระบวนกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรดำเนิ นกำรขำยทอดตลำด
ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในกำรขำยทอดตลำดนั้นเมื่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยร้องขอในภำยหลัง
(3) กำรรับรองกำรขำยทอดตลำด
ผูท้ อดตลำดมีหน้ำที่ออกใบรับรองกำรขำยทอดตลำดให้แก่ ผูส้ ู้รำคำสู งสุ ด
โดยใบรั บรองที่ ออกอย่ำ งน้อยต้องระบุ ชื่ อของเจ้ำ ของตรำสำรหนี้ ผูโ้ อนและผูร้ ั บโอน ชื่ อตรำสำรหนี้
จำนวนที่โอน และวันที่ขำยทอดตลำดให้แก่ผสู ้ ู ้รำคำสู งสุ ดนั้น
ง. กำรดำเนิ นกำรโอนตรำสำรหนี้ เพื่อให้กำรโอนหลักทรั พย์เป็ นไปตำมแบบของ
กฎหมำย เช่ น ม.51 และ ม.55 พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ ซึ่ งกรณี การโอนหุ้ นกู้ระบุ ชื่อผู้ถือจะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อ
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มี ก ำรสลัก หลัง และส่ ง มอบใบหลัก ทรั พ ย์แก่ ผูร้ ั บ โอน และกรณีก ารโอนหุ้ น กู้ ช นิ ด ไม่ ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ จะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผรู ้ ับโอน เป็ นต้น
ส ำหรั บ กำรโอนหุ ้ น กู้ที่ ฝ ำกไว้ก ับ ศู น ย์รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์น้ ัน ให้ เ ป็ นไปตำม
ข้อบัง คับ ของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ศู นย์รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์และหน่ วยงำนอื่ น ๆ รวมทั้ง
ศูนย์ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
จ. กำรดำเนินกำรของนำยทะเบียนหลักทรัพย์
นำยทะเบียนหลักทรัพย์สำมำรถยึดถือตำมหนังสื อรับรองที่ผทู ้ อดตลำดออกให้แก่
ผูส้ ู้รำคำสู ง สุ ด เพื่อประกอบกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องของนำยทะเบี ย นได้ รวมถึ งเอกสำรอื่ นใด
ที่นำยทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด เช่น หนังสื อบอกกล่ำวทวงถำมให้ชำระหนี้ เอกสำรแสดงตนของผูร้ ับ
โอน เป็ นต้น

