ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
เรื อง การขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี (ฉบับประมวล)
อาศัยอํานาจตามความในข้ อ 20 (2) แห่งข้ อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ลงวันที" 21 กันยายน พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทยออกข้ อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1

ประกาศนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ที" 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นไป

ข้ อ 2

ให้ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทย เรื" อง การขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ฉบับลงวันที"
23 ธันวาคม 2548

ข้ อ 3

ในประกาศนี
“ขึนทะเบียน”
“การเพิกถอน”
“ตราสารหนี”

“บัตรเงินฝาก”

หมายความว่า การขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนีกับสมาคม
หมายความว่า การเพิกถอนตราสารหนีขึนทะเบียนออกจากสมาคม
หมายความว่า ตัว: เงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนีระยะสัน
หุ้นกู้อนุพนั ธ์ หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
บัตรเงินฝาก ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี" ะซือหุ้นกู้ หรื อตราสารอื"นใดที"มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน ทังนี ตามที"คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ
หมายความว่า หุ้นกู้ทอี" าจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็ นหุ้นได้
หมายความว่า หุ้นกู้ระยะสัน ตัว: แลกเงิน ตัว: สัญญาใช้ เงิน และตราสารหนีอื"นทีม" ี
ลักษณะเดียวกัน ตามที"คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบทีม" ีอายุไม่เกิน
270 วัน
หมายความว่า หุ้นกู้ระยะสัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยในส่วนที"เกี"ยวข้ อง
หมายความว่า หุ้นกู้ทอี" อกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ซงึ" ได้ รับอนุมตั ิ
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายความว่า หุ้นกู้อนุพนั ธ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในส่วนที"เกี"ยวข้ อง
หมายความว่า บัตรเงินฝากตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์

“หน่วยงานของรัฐ”

หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ"น

“หุ้นกู้แปลงสภาพ”
“ตราสารหนีระยะสัน”

“หุ้นกู้ระยะสัน”
“หุ้นกู้ตามโครงการ”

“หุ้นกู้อนุพนั ธ์”
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สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื"อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน และหน่วยงาน
อื"นตามที"คณะกรรมการกําหนด
“รัฐวิสาหกิจ”

ข้ อ 4

หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์การของรัฐบาล
กิจการของรัฐซึง" มีกฎหมายจัดตังขึน หรื อหน่วยงานธุรกิจที"รัฐบาลเป็ น
เจ้ าของ ทีไ" ม่ใช่บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด

ตราสารหนีหน่วยงานของรั ฐและรั ฐ วิสาหกิ จ ให้ สมาคมรั บ เป็ นตราสารหนีขึ นทะเบียนได้ โดยไม่ต้อ งนําความใน
ประกาศนีมาใช้ บงั คับ
ส่ วนที 1
คุณสมบัตขิ องตราสารหนีขึนทะเบียน

ข้ อ 5

ตราสารหนีที"อาจยื"นคําขอให้ สมาคมพิจารณารับเป็ นตราสารหนีขึนทะเบียนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
(1) เป็ นตราสารหนีทีไ" ด้ รับอนุญาตให้ ออกและเสนอขายจากหน่วยงานทีม" ีหน้ าที"กํากับดูแลเกี"ยวกับการออก
และเสนอขายตราสารหนีดังกล่าว เฉพาะกรณีที"ตามกฎหมายกําหนดให้ ขึนทะเบียนกับสมาคม
(2) เป็ นตราสารหนีนอกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีทผี" ้ อู อกตราสารหนี ต้ องการนําตราสารหนีมาขึนทะเบียนกับ
สมาคม
(3) มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดพืนฐานด้ านงานทะเบียนตามที"สมาคมกําหนด ซึง" ข้ อกําหนดดังกล่าวต้ อง
สอดคล้ อง และไม่ขดั ต่อกฎหมายที"กํากับดูแลตราสารหนีนัน

ส่ วนที 2
ผู้ยนคํ
ื าขอและวิธีการยืนคําขอ
ข้ อ 6

ผู้ยื"นคําขอต้ องเป็ นผู้ออกตราสารหนีหรื อผู้ที"ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ออกตราสารหนี

ข้ อ 7

ผู้ยื"นคําขอจะต้ องทําหนังสือแจ้ งความประสงค์ถึงกรรมการผู้จดั การสมาคมเพื"อขอนําตราสารหนีขึนทะเบียนกับ
สมาคม พร้ อมทังนําส่งเอกสารหลักฐานตามที"สมาคมกําหนด ดังนี
(1) แบบฟอร์ มแจ้ งข้ อมูลรายละเอียดเกี"ยวกับตราสารหนีพร้ อมกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตามที"สมาคมกําหนด
(2) หนังสือหรื อหลักฐาน และเอกสารอื"นใดที"แสดงว่าผู้ยื"นคําขอได้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงื"อนไขของ
กฎหมายทีก" ําหนดไว้ ในการออกและเสนอขายตราสารหนีนัน
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(3) หนังสือชีชวนหรื อหนังสือข้ อสนเทศเสนอขาย ในรู ปแบบเอกสารสิ"งพิมพ์จํานวนอย่างน้ อย 2 ชุด และใน
รู ปแบบของสือ" อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด (ถ้ ามี)
(4) หนังสือรับรองนิติบคุ คลและหนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที"ผ้ มู ีอํานาจลงนามมอบหมายให้ บคุ คลอื"นลงนาม
แทน) ของผู้ออกตราสารหนี
(5) หนังสือรับรองการจัดอันดับความน่าเชื"อถือ (ถ้ ามี)
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์เพิ"มเติมหรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ ตามข้ อนีได้ ตามทีเ" ห็นสมควร
ข้ อ 81 เมื"อสมาคมได้ รับหนังสือแจ้ งความประสงค์พร้ อมเอกสารหลักฐานตามข้ อ 7 แล้ ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติของ
ตราสารหนีดังกล่าว และในการพิจารณา สมาคมอาจขอให้ ผ้ ยู ื"นคําขอมาชีแจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพิ"มเติมได้
ตามที"เห็นสมควรภายในระยะเวลาที"กําหนด
เมื"อสมาคมพิจารณาแล้ วเห็นว่าตราสารหนีที"ยื"นขอขึนทะเบียนดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที"กําหนดในประกาศนี และได้ ชําระค่าบริ การขึนทะเบียนตราสารหนีตามข้ อ 9 แล้ ว สมาคมจะดําเนินการ
ขึนทะเบียนให้ ภายใน สิบสี"วนั ทําการนับจากวันที"ได้ รับเอกสารและชําระค่าบริ การครบถ้ วน และเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี"ยวกับตราสารหนีที"ได้ ขึนทะเบียนแล้ ว
ในกรณีที"มีเหตุจําเป็ นที"อาจทําให้ การชําระค่าขึนทะเบียนตราสารหนีตามวรรคสองไม่สามารถดําเนินการได้
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทย เรื" อง อัตราค่าขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี
ให้ กรรมการผู้จดั การสมาคมมีอาํ นาจในการพิจารณาคําขอผ่อนผันเลือ" นการชําระค่าขึนทะเบียนได้ แต่ทงนี
ั
ระยะเวลาที"ผอ่ นผันต้ องไม่เกินหนึง" วันทําการ นับจากวันหมดเขตการชําระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาด
ตราสารหนีไทย เรื"อง อัตราค่าขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ข้ อ 3(4) หากพ้ นระยะเวลาผ่อนผันแล้ วผู้ยื"นคําขอ
ขึนทะเบียนมิได้ มาชําระค่าบริ การขึนทะเบียน กรรมการผู้จดั การอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน
ข้ อ 92 ให้ ผ้ ยู ื"นคําขอชําระค่าบริ การขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนีตามอัตราที"สมาคมกําหนด
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ข้ อ 8 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ"มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทย แก้ ไขเพิ"มเติม (ฉบับที" 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที" 21 เม.ย 58
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ข้ อ 9 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ"มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทย แก้ ไขเพิ"มเติม (ฉบับที" 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที" 13 มี.ค. 55
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ส่ วนที 3
หน้ าทีของผู้ออกตราสารหนี
ข้ อ 10 ผู้ออกตราสารหนีอาจดําเนินการมอบอํานาจให้ ผ้ ใู ดทําหน้ าที"เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนีตามประกาศฉบับนีได้
แต่ทงนี
ั เป็ นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารหนีในการกํากับดูแลผู้รับมอบอํานาจ ให้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
ประกาศของสมาคม เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี
ข้ อ 11 ให้ ผ้ อู อกตราสารหนียื"นแสดงรายละเอียดที"กําหนดในแบบฟอร์ มและข้ อมูลอื"นที"กําหนดในข้ อ 7 ให้ ครบถ้ วน เพื"อให้
สมาคมได้ ประกอบการพิจารณารับขึนทะเบียนเป็ นตราสารหนีขึนทะเบียน
ข้ อ 12 ให้ ผ้ อู อกตราสารหนีแจ้ งข้ อมูลทีม" ีการเปลี"ยนแปลงเกี"ยวกับตราสารหนีให้ สมาคมทราบ เมื"อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง" ตามระยะเวลาที"สมาคมกําหนด ดังต่อไปนี
(1) ตราสารหนีทุกประเภท
(1.1) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงเกี"ยวกับเงื"อนไข ข้ อกําหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสําคัญเกี"ยวกับตราสารหนี
(1.2) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี
(1.3) เมื"อเกิดเหตุการณ์ที"อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี ซึง" อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที"
เป็ นสาระสําคัญของผู้ถือตราสารหนี
(1.4) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงอันดับความน่าเชื"อถือของตราสารหนี และ/หรื อบริ ษัทผู้ออก
(1.5) เมื"อเกิดเหตุการณ์ที"อาจมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื"อถือของตราสารหนี และ/หรื อบริ ษัทผู้ออก
ตราสารหนี
(1.6) การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิOเพื"อการจ่ายดอกเบียและเงินต้ น
(1.7) การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนีเพื"อสิทธิของผู้ถือตราสารหนีหรื อผู้ออกตราสารหนีในการไถ่ถอน
ก่อนครบกําหนด
(1.8) การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิOเพื"อประชุมผู้ถือตราสารหนี
(2) ตราสารหนีประเภทอัตราดอกเบียแบบลอยตัว (Floating Rate Note: FRN)
(2.1) เมื"อมีการเปลี"ยนแปลงอัตราดอกเบียที"ใช้ อ้างอิง ซึง" มีผลต่อการคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทน
ของตราสารหนีประเภทอัตราดอกเบียแบบลอยตัว ให้ สะท้ อนภาวะปั จจุบนั ที"ใกล้ เคียงความเป็ นจริ ง
มากที"สดุ
(2.2) อัตราดอกเบียงวดใหม่แต่ละงวด
- สําหรับอัตราดอกเบียอ้ างอิงประเภทดอกเบียเงินฝากและเงินให้ สนิ เชื"อ
- สําหรับอัตราดอกเบียอ้ างอิงประเภททีม" ีการเปลี"ยนค่าเป็ นรายวัน
ทังนี ให้ สง่ ข้ อมูลถึงสมาคม ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดดอกเบีย
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(3) ตราสารหนีที"มีลกั ษณะเฉพาะของตราสารหนีนัน ๆ เช่น ตราสารหนีตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(Securitization) นอกจากที"ต้องรายงานตามข้ อ 12 (1) แล้ ว ให้ รายงานข้ อมูลที"เกี"ยวข้ องกับตราสารหนีประเภทนัน
และ/หรือข้ อมูลที"มีผลต่อการเปลี"ยนแปลงราคาตราสารหนีนันด้ วยเช่นกัน
ข้ อ 13 ให้ ผ้ อู อกตราสารหนีจัดส่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที"สําคัญ ทีม" ีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ วของผู้ออกตราสารหนีให้ แก่สมาคม ดังนี
(1) กรณีผ้ อู อกตราสารหนีไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สําหรับประจํางวดการบัญชีในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี ให้ จดั ส่งภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั ที"สินสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั
(2) กรณีผ้ อู อกตราสารหนีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2.1) สําหรับประจํางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้ จดั ส่งภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนั ที"
สินสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั
(2.2) สําหรับประจํางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้ จดั ส่งภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วนั ที"
สินสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั
ข้ อ 14 ให้ ผ้ อู อกตราสารหนีจัดส่งรายงานประจําปี ของผู้ออกตราสารหนี (ถ้ ามี) ให้ แก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือน นับ
แต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ส่ วนที 4
การเพิกถอนตราสารหนีขึนทะเบียนและการลงโทษ
ข้ อ 15 สมาคมจะทําการเพิกถอนตราสารหนีขึนทะเบียนเมื"อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง" ดังต่อไปนี
(1) เมื"อตราสารหนีครบกําหนดอายุไถ่ถอนตามที"ได้ กําหนดไว้
(2) เมื"อเข้ าเงื"อนไขตามทีผ" ้ อู อกตราสารหนีได้ กําหนดไว้
(3) เมื"อผู้ออกตราสารหนีปฏิบตั ิผดิ เงื"อนไขตามที"กําหนดไว้ ในหนังสือชีชวน และถูกบังคับให้ ไถ่ถอน
(4) เมื"อผู้ออกตราสารหนีละเลยต่อการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหน้ าที"ของผู้ออกตราสารหนีตามที"
สมาคมกําหนด
ข้ อ 16 ในกรณีที"เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 15(4) และสมาคมได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกตราสารหนีปฏิบตั ิตามแล้ ว หากผู้ออกตรา
สารหนียังเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังต่อไปนี
(1) เผยแพร่รายชื"อตราสารหนีทังหมดของผู้ออกตราสารหนีที"ไม่ได้ แจ้ งข้ อมูลให้ สมาคมทราบ ภายในระยะเวลา
ที"กําหนด ทังนีเพื"อให้ ผ้ ลู งทุนได้ ระมัดระวังในการซือขายตราสารหนีของผู้ออกตราสารหนีรายนัน ๆ
(2) ระงับการให้ บริ การกําหนดมูลค่ายุติธรรม จนกว่าจะได้ รับข้ อมูลทีถ" กู ต้ องครบถ้ วน หรื อตามทีส" มาคม
เห็นสมควร
(3) เพิกถอนตราสารหนีขึนทะเบียน
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ข้ อ 17 การลงโทษผู้ออกตราสารหนีตามข้ อ 16(3) ให้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม
ข้ อ 18 การเพิกถอนตราสารหนีขึนทะเบียนออกจากสมาคมตามข้ อ 15 และการลงโทษตามข้ อ16 สมาคมต้ องเผยแพร่ให้
สมาชิกทราบ
ประกาศ ณ วันที" 5 กุมภาพันธ์ 2551
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
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