
ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
เรื่อง ข้อก าหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน  

(ฉบบัประมวล) 
____________________________________________ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548  
 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  ประกอบกับข้อ 5 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง  
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1  ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ข้อก าหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของ 
ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
 (2) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ข้อก าหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของ  
ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551 
 (3) ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เร่ือง ข้อก าหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนของ 
ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 
 
 1ข้อ 2  ในประกาศนี้  
  “ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้กับสมาคม 
  “สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการสมาคม 

  “ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
เร่ือง การข้ึนทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้   

  “ตราสารหนี้ระยะสั้น” หมายความว่า ตราสารหนี้ระยะสัน้ ตามประกาศคณะกรรมการสมาคม 
ตลาดตราสารหนีไ้ทย เร่ือง การข้ึนทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้  

  “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า  ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
  “สัญลักษณ์ (Symbol)” หมายความว่า  ชื่อที่ใช้เรียกตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้  
  “วันหยุดท าการ” หมายความว่า  วันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ ตามประกาศของ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอาจรวมถึงวันหยุดท าการ
ของสถาบันการเงนิหรือตลาดการเงินในประเทศที่เป็น 

  สถานทีท่ าธุรกรรม หรือ ผู้ออกตราสารหนี้หรือผู้ท าหนา้ที ่
  ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยมีถิ่นทีอ่ยู่ ตามที่ก าหนดไว้ใน 
                                หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อสนเทศ 
 

                                                           
1 ข้อ 2 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 
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หมวดที่ 1 
การปิดสมุดทะเบียน 

  
 2ข้อ 3 ให้ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับดอกเบี้ยของตราสารหนี้ 
ขึ้นทะเบียนดังนี้ 
  (1) ตราสารหนี้ระยะยาว ก าหนดให้ปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันช าระดอกเบี้ย 
  (2) ตราสารหนี้ระยะสั้นทุกประเภทและทุกช่วงอายุ ก าหนดให้มีวันปิดสมุดทะเบียนล่วงหน้า 10 วัน  
ก่อนวันช าระดอกเบี้ย ส าหรับตราสารหนี้ระยะสั้นที่อายุน้อยกว่า 10 วัน ก าหนดให้มีวันปิดสมุดทะเบียนไม่เกินอายุของ  
ตราสารหนี้  
  ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน อาจปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนจนถึงวัน
ช าระดอกเบี้ยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อสนเทศ 
  อนึ่ง ตราสารหนี้ที่ขออนุญาตในการออกกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 สามารถใช้หลักเกณฑ์การปิดสมุดทะเบียนตามที่ขออนุญาตได้  
 
 3ข้อ 4 กรณีวันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป อนึ่ง ระยะเวลาปิดสมุด
ทะเบียนดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงวันไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบก าหนด และตราสารหนี้ที่ถูกก าหนดให้มีวันปิดสมุดทะเบียน
เป็นอย่างอื่น โดยข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ ตลอดจนหนังสือสือเวียนใดๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

หมวดที่ 2 
การก าหนดวันค านวณและวันช าระดอกเบี้ย 

 
 4ข้อ 5 หลักเกณฑ์ในการช าระดอกเบี้ยของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนเป็นดังต่อไปนี้ 

(1) วันช าระดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันทีเ่ดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน หากก าหนดวันช าระดอกเบี้ยใน
แต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกัน ซึ่งตรงกับวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ให้ก าหนดวันช าระดอกเบี้ย ดังนี้ 

   (ก) กรณีตราสารหนี้ก าหนดให้ช าระดอกเบี้ยทุกวันที่ 29  หากปีใดเดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน            
ให้วันช าระดอกเบี้ยเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
    (ข) กรณีตราสารหนี้ก าหนดให้ช าระดอกเบี้ยทุกวันที่ 30  หากปีใดกุมภาพันธ์มี 28 วัน ให้วัน
ช าระดอกเบี้ยเป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือหากปีใดกุมภาพันธ์มี 29 วัน ให้วันช าระดอกเบี้ยเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์  
  ทั้งนี้ ยกเว้นวันช าระดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย ในกรณีที่ที่วันช าระดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดท าการ ให้
เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป โดยจะค านวณดอกเบี้ยถึงวันที่ก าหนดไว้เดิมเท่านั้น 
                                                           
2 ข้อ 3 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2554 
3 ข้อ 4 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 
4 ข้อ 5 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 และ

ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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  (2) วันช าระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายให้เป็นวันที่เดียวกันกับวันไถ่ถอนตราสารหนี้ ในกรณีที่วัน
ช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย และวันไถ่ถอนตราสารหนี้ตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป และในการค านวณ
ดอกเบี้ยให้รวมจ านวนวันที่เลื่อนออกไปด้วย โดยให้เกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน  
  กรณีตราสารหนี้ทยอยคืนเงินต้นหรือตราสารหนี้ที่มีการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Call หรือ 
Put option) หากวันที่ก าหนดไถ่ถอนเงินต้นบางส่วนหรือทั้งจ านวนตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไปและ
ให้น าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไป จนถึง (แต่ไม่รวม) วันก าหนดช าระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เลื่อนออกไปมารวม
ค านวณดอกเบี้ยด้วย   
  (3) ในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เปน็หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ที่มชีื่อ
เรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะโครงสร้างกระแสเงินทีไ่ด้จากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์หรือตราสารหนี้ที่เกิดจาก
การปรับโครงสรา้งการช าระหนี ้ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบยีนอาจก าหนดให้วันช าระดอกเบี้ยเป็นวนัภายหลังวนัครบงวด
การค านวณดอกเบี้ยไดไ้ม่เกิน  15 วันโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   (ก) วันครบงวดการค านวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน 
 (ข) วันช าระดอกเบี้ยในแต่ละงวดให้เป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน ทั้งนี้ กรณีที่วันช าระ

ดอกเบี้ยงวดใดตรงกับวันหยุดท าการให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป 
 

หมวดที่ 3 
การก าหนดและแจ้งอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว 

 
 ข้อ 6  ให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีก าหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเพียงอัตราเดียว และใช้ค านวณดอกเบี้ยตลอดงวดดอกเบี้ยนั้น  
ให้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดล่วงหน้าก่อนวันเร่ิมต้นของงวดดอกเบี้ย อย่างน้อย 2 วันท าการ 
  (2) กรณีก าหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดดอกเบี้ยมากกว่า 1 อัตรา ให้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละอัตรา
ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นค านวณดอกเบี้ยของอัตรานั้น ๆ อย่างน้อย 2 วันท าการ และต้องก าหนดวันเริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย
แต่ละอัตราเป็นวันที่เดียวกันหรือ ณ วันสิ้นเดือน  
 

 5ข้อ 7  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6 ให้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามเกณฑ์ดังนี้ 

  (1) ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น  
   - อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan 
Rate : MLR) 
  - อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ อส าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum 
Overdraft Rate: MOR) 

                                                           
5 ข้อ 7  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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 - อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อส าหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) 
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า (Fix Deposit Rate) 
 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Rate) 

 โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตรา ณ วันที่ก าหนดนั้น 

 (2) ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนค่าเป็นรายวัน เช่น  
 - Thai Baht Implied Swap Rate  
  
 ข้อ 8  ให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวตามข้อ 6 และ ข้อ 7  แจ้งอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด  
ให้สมาคมทราบภายในเวลา 17.00 น.ของวันที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนั้น  
 

หมวด 4 
สัญลักษณ์ของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน 

 
 ข้อ 9  สมาคมก าหนดให้ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีสัญลักษณ์ (Symbol) เป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ/หรือ 
เครื่องหมายอื่นใด ที่มีความยาวไม่เกิน 12 ต าแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์การก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  (1) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรหน่วยงานของรัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตราสารหนี้ของรัฐบาลต่างประเทศ และตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน ตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  

(ก) 1-6 ต าแหน่งแรก   เป็นชื่อย่อของประเภทพันธบัตร หรือชื่อย่อขององค์กรหรือบริษัท 
ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

(ข) 2   ต าแหน่งถัดไป เป็นเลขสองหลักหลังของปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ที่ครบก าหนดไถ่
ถอนตามปีปฏิทิน 

(ค) 1   ต าแหน่งถัดไป เป็นรหัสของเดือนที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
(ง) 1   ต าแหน่งสุดท้าย เป็นรหัสแสดงความแตกต่างระหว่างพันธบัตรที่มีปีและเดือนของ

การครบก าหนดไถ่ถอนเดียวกัน ซึ่งรหัสที่ก าหนดจะเรียงตามล าดบั
ก่อนหลังของวันที่ออกตราสารหนี้จาก A-Z โดยสมาคมสามารถ
ก าหนดรหัสไม่เรียงตามล าดับก่อนหลังของวันที่ออกตราสารหนี้ได้ 
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในตลาดโดยรวม 

  (2) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดย
ภาคเอกชน และตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

(ก) 1-6 ต าแหน่งแรก   เป็นชื่อย่อของประเภทพันธบัตร หรือชื่อย่อขององค์กรหรือบริษัท 
ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

(ข) 2   ต าแหน่งถัดไป เป็นเลขสองหลักหลังของปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ที่ครบก าหนดไถ่
ถอนตามปีปฏิทิน 

(ค) 1   ต าแหน่งถัดไป เป็นรหัสของเดือนที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
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(ง) 2   ต าแหน่งถัดไป เป็นวันที่ที่ครบก าหนดไถ่ถอน 
(จ) 1   ต าแหน่งสุดท้าย เป็นรหัสแสดงความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้ที่มีปี เดือน และ

วันของการครบก าหนดไถ่ถอนเดียวกัน ซึ่งรหัสที่ก าหนดจะเรียง
ตามล าดับก่อนหลังของวันที่ออกตราสารหนี้จาก A-Z โดยสมาคม
สามารถก าหนดรหัสไม่เรียงตามล าดับก่อนหลังของวันที่ออกตรา
สารหนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในตลาดโดยรวม 

   
  (3) ตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond)  และตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  

(ก) 1-6 ต าแหน่งแรก   เป็นชื่อย่อของประเภทพันธบัตร หรือชื่อย่อขององค์กรหรือบริษัท 
ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

(ข) 2   ต าแหน่งถัดไป เป็นเลขสองหลักสุดท้ายของปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ที่ออกตราสาร
หนี้ตามปีปฏิทิน 

(ค) 1   ต าแหน่งถัดไป เป็นรหัสแสดงประเภทของตราสารหนี้โดยก าหนดให้ตราสารหนี้
ประเภทนี้มีรหัสเท่ากับ “P”  

(ง) 1   ต าแหน่งสุดท้าย เป็นรหัสแสดงความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้ที่มีปี ที่ออก 
ตราสารหนี้เดียวกัน ซึ่งรหัสที่ก าหนดจะเรียงตามล าดับก่อนหลัง
ของวันที่ออกตราสารหนี้จาก A-Z โดยสมาคมสามารถก าหนดรหัส 
ไม่เรียงตามล าดับก่อนหลังของวันที่ออกตราสารหนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อ
ไม่ให้เกิดความสับสนในตลาดโดยรวม 

  ทั้งนี้ รหัสของเดือนที่ครบก าหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ในข้อนี้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1 = เดือนมกราคม 2 = เดือนกุมภาพันธ์ 3 = เดือนมีนาคม 4 = เดือนเมษายน  
5 = เดือนพฤษภาคม 6 = เดือนมิถุนายน 7 = เดือนกรกฎาคม 8 = เดือนสิงหาคม 
9 = เดือนกันยายน  O = เดือนตุลาคม  N = เดือนพฤศจิกายน D = เดือนธันวาคม  

  ส าหรับชื่อย่อของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้
ชื่อย่อเดียวกันกับที่ใช้อ้างอิงในหุ้นสามัญของบริษัท โดยสมาคมสามารถก าหนดชื่อย่อของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ในกรณีนี้ 
ให้แตกต่างจากที่ใช้อ้างอิงในหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในตลาดโดยรวม  
 
 6ข้อ 10   หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 3 ในประกาศนีไ้ม่ใช้บงัคับกับตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทนุเพื่อการฟื้นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน หรือหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการผู้จัดการสมาคมให้ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  
           ให้กรรมการผู้จัดการสมาคม มีอ านาจผ่อนผันให้ไม่น าข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ งหมดของหมวดที่  2 และ 
หมวดที่ 3 ในประกาศนี้มาใช้บังคับกับตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกในสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือ  ตราสารหนี้  

                                                           
6 ข้อ 10  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
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ที่ก าหนดให้อัตราผลตอบแทนอ้างอิงกับปัจจัยอ่ืน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์  
เป็นต้น และรายงานการผ่อนผันดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม 
 

 7ข้อ 10/1  หมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 3 ในประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยปลาย

งวด (in arrears) เช่น ตราสารหนี้ที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยใช้อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) 
 
 8ข้อ 10/2   หมวดที่ 2 ถึงหมวดที่ 3 ในประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับหุ้นกู้อนุพันธ์ 
  
 ข้อ 11  ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการผ่อนผัน ก าหนดแนวทางเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลา
ในการปิดสมุดทะเบียน ก าหนดวันค านวณและวันช าระดอกเบี้ย การก าหนดและแจ้งอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีการ
จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว และสัญลักษณ์ของตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ ส าหรับตราสารหนี้ที่เกิดจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ ตราสารหนี้ที่มีงวดการช าระดอกเบี้ยไม่เท่ากันตลอดอายุของตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่ออกโดยการ  
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน แต่มีลักษณะโครงสร้างกระแสเงินที่ได้จากการแปลง
สินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์  ตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิ เศษและตราสารหนี้ อ่ืนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะของตราสารหนี้และธรรมเนียมปฏิบัติเก่ียวกับตราสารหนี้นั้นเป็นส าคัญ  
 
 ข้อ 12  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
  

      ประกาศ  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

        
   (นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา) 

            ประธานกรรมการ 
                 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 
 

                                                           
7 ข้อ 10/1  เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
8 ข้อ 10/2 เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 

 


