3
(ก) ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.01 ของจํานวนวงเงินที#ออกของตราสารหนีนัน
ทังนี ในการคํานวณค่าขึนทะเบียนแรกเข้ าแต่ละรายการให้ มีจํานวนขันตํ#าไม่น้อยกว่า 35,000 บาท
และขันสูงไม่เกิน 350,000 บาท
(ข) ในกรณีที#เป็ นตราสารหนีที#เสนอขายในกรณีทวั# ไป ให้ ผ้ ลู งทุนประชาชนทัว# ไปเท่านัน ให้ ชําระค่าขึนทะเบียน
แรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.005 ของจํานวนเงินที#ออกของตราสารหนีนัน ทังนีในการคํานวณค่าขึนทะเบียน
แรกเข้ าแต่ละรายการให้ มีจํานวนขันตํ#าไม่น้อยกว่า 17,500 บาท และขันสูงไม่เกิน 175,000 บาท
(3) ค่าขึนทะเบียนรายปี
(3.1) ตราสารหนีระยะสัน ให้ ยกเว้ นไม่ต้องชําระค่าขึนทะเบียนรายปี
(3.2) ตราสารหนีอื#น นอกจาก (3.1)
(ก) ตราสารหนีอายุไม่เกิน 5 ปี ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนรายปี แต่ละรายการเป็ นจํานวนเงินปี ละ 10,000 บาท
และอีกร้ อยละ 0.001 ของจํานวนเงินที#ออกของตราสารหนีนัน และในกรณีที#เป็ นตราสารหนีที#เสนอขายใน
กรณีทวั# ไปให้ ผ้ ลู งทุนประชาชนทัว# ไปเท่านัน ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนรายปี เป็ นจํานวนเงินปี ละ 5,000 บาท และ
และอีกร้ อยละ 0.0005 ของจํานวนวงเงินที#ออกของตราสารหนีนัน
(ข) ตราสารหนีที#มีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนรายปี แต่ละรายการ ดังนี
- ช่วงอายุ 5 ปี แรกในอัตราตามข้ อ (ก)
- ช่วงอายุปีที# 6 และ 7 ให้ ชําระเป็ นจํานวนเงินปี ละ 10,000 บาท และอีกร้ อยละ 0.0005 ของ
จํานวนวงเงินที#ออกของตราสารหนีนัน และในกรณีที#เป็ นตราสารหนีที#เสนอขายในกรณีทวั# ไปให้ ผ้ ลู งทุน
ประชาชนทัว# ไปเท่านัน ช่วงอายุปีที# 6 และ 7 ให้ ชําระเป็ นจํานวนเงินปี ละ 5,000 บาท และอีกร้ อยละ
0.00025 ของจํานวนเงินที#ออกของตราสารหนีนัน
- ช่วงอายุที#เกิน 7 ปี ให้ ยกเว้ นไม่ต้องชําระค่าขึนทะเบียนรายปี
การคํานวณค่าขึนทะเบีนยรายปี ตาม (3.2) (ก) และ (ข) ให้ คิดจํานวนปี ตามอายุของตราสารหนีนันนับจาก
วันที#รับตราสารหนีนันเป็ นตราสารหนีขึนทะเบียนสมบูรณ์ จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน เศษของปี ให้ คํานวณ
ค่าขึนทะเบียนรายปี เป็ นร้ อยละของค่าขึนทะเบียนรายปี ตาม (3.2) (ก) และ (ข) ดังนี กรณีเศษของปี ไม่เกิน
90 วัน ให้ ชําระร้ อยละ 25 ของค่าขึนทะเบียนรายปี กรณีเศษของปี มากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ ชําระ
ร้ อยละ 50 ของค่าขึนทะเบียนรายปี และในกรณีเศษของปี มากกว่า 180 วัน ให้ ชําระเท่ากับค่าขึนทะเบียน
รายปี อัตราค่าขึนทะเบียนรายปี สูงสุดไม่เกินปี ละ 100,000 บาท และในกรณีที#เป็ นตราสารหนีที#เสนอขาย
ในกรณีทวั# ไปให้ ผ้ ลู งทุนประชาชนทัว# ไปเท่านัน ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนรายปี สูงสุดไม่เกินปี ละ 50,000 บาท
โดยให้ ชําระเป็ นการล่วงหน้ าทังจํานวน
1

1

(4) วิธีการคํานวณค่าขึนทะเบียน
(4.1) การชําระค่ายื#นคําขอ ค่าขึนทะเบียนแรกเข้ า และค่าขึนทะเบียนรายปี ให้ ชําระภายในสามวันทําการ
นับแต่วนั ที#ยื#นคําขอให้ รับตราสารหนีเป็ นตราสารหนีขึนทะเบียน และกําหนดให้ ตราสารหนีอื#นที#มิใช่ตราสารหนี
ระยะสันชําระค่าขึนทะเบียนรวมกันสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 0.02 ของจํานวนเงินที#ออกของตราสารหนีนัน

ข้ อ 3 (4) ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ#มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทย แก้ ไขเพิ#มเติม (ฉบับที# 2) พ.ศ.2558 ลงวันที# 21 เม.ย. 58

ภาคผนวก 1
กําหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้
1. ข้อมูลทั่วไปสําหรับตราสารหนีร้ ะยะยาวทุกประเภท
กําหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกําหนดสิทธิ ตลอดจน แจ้งและนําส่งมติที่ประชุม ภายใน 3 วันทําการ นับแต่
สาระสําคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันทีท่ ปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ หรือภายใน 15.00 น.
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดสิทธิดังกล่าว
ของวันที่มตินนั้ มีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้น
ก่อน)
เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้
ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่เกิน 3 วันทําการ นับแต่
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสําคัญของ
เกิดเหตุการณ์)
ผู้ถือตราสารหนี้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ภายใน 15.00 น. ของวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน คงเหลือของตราสารหนี้ (วัน Settlement)
พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อคู่ค้าที่ทําการซื้อขาย
ในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่าย
• กรณีปิดสมุดทะเบียน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7
ดอกเบี้ยและเงินต้น
วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือ
• กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้นําส่งส่งสําเนา
ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบ
หนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อน
กําหนด
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุม
ผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสําเนา
หนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ
งบการเงินประจํางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ
• ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดส่งภายใน 5 เดือน
6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
นับตั้งแต่วนั ทีส่ ิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
แล้ว
• บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปี จัดส่งภายใน 3
เดือน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี กรณีงบ
รายไตรมาส จัดส่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่สนิ้ สุด
รอบระยะเวลาบัญชี
รายงานประจําปี (อาจจัดส่งให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับ
นักลงทุนทราบ)
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเมื่อ
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทีเ่ กิดเหตุผิดนัดชําระ
เกิดเหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการณ์ที่
ตามข้อกําหนดสิทธิ
อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดชําระตามข้อกําหนดสิทธิ
ข้อมูลทั่วไป
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2. ข้อมูลเฉพาะสําหรับหุ้นกูป้ ระเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)
กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
กําหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
(Floating Rate Issue)
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
10. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการ
• แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทําการ ก่อนวัน
คํานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อน
เริ่มต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ภาวะปัจจุบนั ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหน้า
11. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด
อย่างน้อย 2 วันทําการ ก่อนวันเริ่มต้นคํานวณ
ดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกว่า 1 อัตรา)
• ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของ
วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย

3. ข้อมูลเฉพาะสําหรับหุ้นกูต้ ามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
กําหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
(Securitization Issue)
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. มูลค่าของสินทรัพย์คา้ํ ประกัน (Collateral Balance)
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชําระดอกเบี้ย/
เงินต้น
2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ําประกันได้รับ
(Interest Distribution)
3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ําประกันได้รับการทยอย
คืน ตามกําหนดเวลา (Scheduled Principal)
4. เงินต้นทีไ่ ด้รับคืนก่อนกําหนดเวลาของกองสินทรัพย์
ค้ําประกัน (Prepaid Principal Collections)
5. การผิดนัดชําระดอกเบี้ย/เงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ําประกัน
ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่กําหนด
6. การชําระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นทีผ่ ิดนัดของกองสินทรัพย์
ค้ําประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries)
7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกองสินทรัพย์ค้ําประกัน
(Weighted Average Maturity)

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทําการ
นับตั้งแต่วนั ทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
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4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจจะส่งให้สมาคมหากมีการร้องขอ
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
กําหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
(Securitization Issue)
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through
แจ้งล่วงหน้า 3 วันทําการก่อนวันที่จะเริ่มใช้อัตรา
(Pass-through Rate)
ดอกเบี้ยในงวดนั้น
2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จา่ ยอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัว (Reset Rate)
3. ส่วนของเงินต้นต่อหุ้นที่ผถู้ ือตราสารหนี้ได้รบั ในแต่ละงวด
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชําระดอกเบี้ย/
(Distribution of Principal)
เงินต้น
4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด
(Distribution of Interest)
5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการชําระคืนดอกเบี้ยและ
เงินต้น (Remaining Certificate Balance)
6. ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกอง
แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน 3
สินทรัพย์ค้ําประกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้
วันทําการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
(Excess Spread)
7. การปรับปรุงการรับรูผ้ ลขาดทุน (Realized Loss
Adjustment)
8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกองสินทรัพย์ค้ําประกัน แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทําการ
(Weighted Average Coupon)
นับตั้งแต่วนั ทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน
9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกองสินทรัพย์ค้ําประกัน
(Weighted Average Maturity)
10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ งวดปัจจุบันต่อมูลค่าเริ่มต้น
ของกองสินทรัพย์ค้ําประกัน (Principal Balance Factor)
11. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์คา้ํ ประกันต่อรุ่น
(Notional Balance Per Class)
12. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์คา้ํ ประกันต่อกอง
(Notional Balance Per Pool)
13. จํานวนและสัดส่วนของการค้างชําระในกองสินทรัพย์
ค้ําประกัน (Delinquency Status)
14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสํารอง ณ
ปัจจุบนั กับมูลค่าของสินทรัพย์ทถี่ ูกจัดชั้นสํารองเมื่อเริ่มต้น
(Residual Factors) และข้อมูลอื่นใดตามที่สมาคมร้องขอ
(แล้วแต่กรณี)
นอกจากนี้ หากมีเอกสารอื่นใดที่ทางสมาคมเห็นว่ามีความจําเป็น ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูล
ให้ทางสมาคม

