
 

ประกาศคณะกรรมการ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

เรื่อง  หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวธิีการรายงานขอมูลการซ้ือขายตราสารหนี้ 
 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       
ที่ สย. 37/2548 ลงวันที่ 13 ธนัวาคม 2548 ประกอบกับขอ  15 (3) และขอ 20 (2) แหงขอบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย ลงวันที่     21  กันยายน  พ.ศ. 2548  คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี 
 
ขอ  1     ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกีารรายงาน 
 ขอมูลการซือ้ขายตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 
 
ขอ 2 ในประกาศนี ้
 “เจาหนาที่บริหาร” หมายความวา ผูบริหารของสมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนของสมาชิก  
             “ผูคาตราสารหนี้” หมายความวา เจาหนาที่ของสมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูกระทําการแทน 
          ในการซื้อขายตราสารหนี้และขึ้นทะเบียนกับสมาคม 
   “การซื้อขายตราสารหนี้” หมายความวา การซื้อขายตราสารหนี้ตามปกติ (Outright Transaction) และให
      ครอบคลุมถึงการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้เพื่อหา 
      เงินทุน (Financing Transaction) การทําอนพุันธทางการเงินดาน
      ตราสารหนี้ (Derivatives Transaction) รวมถึง การซื้อขายตราสาร
      หนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่น (Other Transaction)  

 
สวนที่ 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 3 สมาคมจะจัดทาํระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการรายงานขอมลูการซื้อขายตราสารหนี้โดยผานทางเครือขาย 
  คอมพิวเตอรหรือส่ืออื่นตามรปูแบบที่สมาคมกําหนด 
 
ขอ 4 สมาคมสงวนสิทธิ์ในการใชขอมูลตางๆที่สมาคมทําการเผยแพร 
   ขอมูลการซือ้ขายตราสารหนี้ที่สมาชิกรายงานเขามายังสมาคมตามประกาศนี้  สมาคมสามารถรวบรวม  
 ปรับปรุง  วิเคราะห  ประมวลผล  พัฒนา และนําออกเผยแพรได   
  การนําขอมูลไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร ไมวาในรูปแบบใดๆเพื่อประโยชนในทางการคา  ตอง
 ไดรับอนุญาตจากสมาคมเปนหนังสือ  
 



  

 

สวนที่ 2 
การรายงานขอมูล 

 
ขอ 5 ใหสมาชิกรายงานขอมูลการซือ้ขายตราสารหนี้ตอสมาคมตามแบบรายงานขอมูลการซือ้ขายตราสารหนี้ 
  ที่ทางสมาคมกําหนด  
 
ขอ 6 ในการรายงานขอมูลการซือ้ขายตราสารหนี้ใหกระทําผานระบบการรายงานขอมูลทางคอมพิวเตอร ยกเวน 
  แตสมาคมจะประกาศกําหนดใหเปนอยางอื่น 

  การแกไขหรือยกเลิกขอมูลการซื้อขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวของกับการออกรายงานแสดงราคาปดประจําวัน 
(ThaiBMA Daily Report)  หลังเวลาที่ระบบรายงานการซื้อขายโดยคอมพวิเตอรของสมาคมปดทําการ ให
สมาชิกแจงใหสมาคมทราบในทันที    และแจงเปนลายลักษณอักษรภายในวันทําการถัดไป 

 
ขอ 7 ใหสมาชิกแตงตั้งผูมีหนาที่รับผิดชอบการรายงานขอมูลการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งอาจเปนผูคาตราสารหนี้  
  เจาหนาที่บริหาร  หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหมีหนาที่ในการรายงานขอมูล  
   กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลตามวรรคแรก ใหสมาชิกมหีนังสือแจงใหสมาคมทราบภายใน 5 วัน     
  ทําการนับแตวันที่เปล่ียนแปลง 
 
ขอ 8 การรายงานขอมูลการซื้อขายตราสารหนี้ตามประกาศนี้ ใหสมาชิกรายงานภายในกําหนดเวลา ดังตอไปน้ี 
 (1) สมาชิกสามัญและสมาชกิสมทบ 
  (1.1) รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหวางเวลา 9:00 – 15:30 น. ใหรายงานภายใน 30 นาทีนับแตเวลาที่
    มีการซือ้ขาย (Trade Time) 
  (1.2)  รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา  15:30 น. ใหรายงานภายในเวลา  9:30 น.    ของวนัทํา
    การถัดไป 
 (2) สมาชิกวิสามัญ 
  ใหรายงานการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา 15:30 น. ของวันทําการกอนหนาจนถึงเวลา 15:30 น. 
 ของวันทําการปจจบุัน ภายในเวลา 17:00 น. 
 

ขอ 9 ขอมูลที่สมาชกิตองรายงาน ใหประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
 (1) วันที่ทํารายการซื้อขาย (Trade Date) 
 (2) ชื่อตราสารหนี้ (Issue) 
 (3) ประเภทของรายการวาเปนรายการซื้อหรือขาย (Buy or Sell) 
 (4) วัตถุประสงคของการซื้อขาย (Purpose) วาเปนการซื้อขายปกติ (Outright Transaction) การทําธุรกรรม ที่
  เกี่ยวของกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุน (Financing Transaction) การทําอนุพันธทางการเงินดานตราสาร
  หนี้ (Derivatives Transaction) หรือ เปนการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงคอื่น (Other Transaction) ทั้งนี้ โดย
  ใหระบุชือ่ยอตามบัญชีแนบทายประกาศนี้    
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บัญชีแนบทาย  
               (ปรับปรุงวันที่ 25 ก.ค. 54) 
ชื่อยอวัตถุประสงคของการซื้อขาย (Purpose)  
 
ขอ 1.    วัตถปุระสงคของการซื้อขาย (Purpose) ใหระบุชือ่ยอ ดังนี้  
 (1) OUT กรณีเปนการซื้อขายปกติ (Outright transaction) 
 (2) OUTA กรณีเปนการซื้อขายจากการฝากประมูล  
 (3)  FIN กรณีเปนการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุน (Financing transaction) ทั่วไป เชน 
        Sell and Buy back, SPAf 
 (4) FINB กรณีเปนการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุนประเภท  Bilateral Repo 
 (5) FINP  กรณีเปนการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุนประเภท Private Repo 

(6) DERFW กรณีเปนการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินดานตราสารหนี้ (Derivative transaction) แบบ         
Forwards 

 (7) DERFT  กรณีเปนการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินดานตราสารหนี้แบบ Futures 
 (8) DEROP กรณีเปนการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินดานตราสารหนี้แบบ Options  
 (9) OTH  กรณีเปนการซื้อขายโดยมีวัตถุประสงคอื่นๆ นอกเหนือจากขอ (1) ถงึ (8)   

 
 
 
 

ชื่อยอของ คูคา / ลูกคา (Counterparty) 
 
ขอ 1.  ชื่อยอของคูคาซึ่งเปนสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตคาหลักทรัพยหรือคาตราสารหนี้ ใหระบุดังนี้ 
 (1) AIRA หมายถึง บล. ไอรา  จํากัด (มหาชน) 
 (2)  ASP  หมายถึง  บล.เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

(3)  AYS  หมายถึง  บล.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
(4)  BARCAP  หมายถึง  บล.บารเคลยแคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
(5)  BAY  หมายถึง  ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
(6)  BBL  หมายถึง  ธ.กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(7) BLS  หมายถึง  บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
(8) BNPP  หมายถึง  ธ.บีเอ็นพี พารีบาส (สาขากรุงเทพฯ) 
(9) BofA  หมายถึง  ธ.แหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
(10)  BSEC  หมายถึง  บล.บีฟท จํากัด (มหาชน) 
(11)  CACIB  หมายถึง  ธ.เครดิต อะกริกอล คอรปอเรทแอนดอินเวสเมนทแบงก 
(12)  CGS  หมายถึง  บล. คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
(13) CIMBT หมายถึง ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
(14)  CITI  หมายถึง  ธ.ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. 
(15)  CNS  หมายถึง  บล.พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 



  

 

(16)  CST  หมายถึง  บล.ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
(17)  DBBK  หมายถึง  ธ.ดอยซแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ 
(18)  DBSV  หมายถึง  บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
(19)  FSL  หมายถึง  บล.ฟนันซา จํากัด 

 (20)  FSS  หมายถึง  บล. ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
(21)  GLOBLEX  หมายถึง  บล.โกลเบล็ก จํากัด 
(22)  GSB หมายถึง  ธ.ออมสิน 
(23)  HSBC  หมายถึง  ธ.ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 
(24)  JPM  หมายถึง  บล.เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
(25)  JPMCB  หมายถึง  ธ.เจพีมอรแกน เชส 
(26)  KBANK  หมายถึง  ธ.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
(27)  KEST  หมายถึง  บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(28)  KGI  หมายถึง  บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(29)  KK  หมายถึง  ธ. เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
(30)  KTB  หมายถึง  ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(31)  KT ZMICO  หมายถึง  บล.เคที ซีมิโก จํากัด  
(32)  KS  หมายถึง  บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
(33)  PHATRA  หมายถึง  บล.ภัทร จํากัด (มหาชน) 
(34)  RBS  หมายถึง  ธ. เดอะรอยัลแบงกออฟสกอตแลนด เอ็น.วี. 
(35)  SCB  หมายถึง  ธ.ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
(36)  SCBS  หมายถึง  บล.ไทยพาณิชย จํากัด 
(37)  SCBT  หมายถึง  ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
(38)  SCIB  หมายถึง  ธ.นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
(39) TBANK หมายถึง      ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 (40)  TISCO  หมายถึง  ธ.ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
(41)  TMB  หมายถึง  ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
(42)  TRINITY  หมายถึง  บล.ทรีนีตี้ จํากัด 
(43)  UOBT  หมายถึง  ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
(44)  US  หมายถึง  บล.ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ทําการระงับใบอนุญาตคาหลักทรัพยหรือคาตราสารหนี้ไวเปนการชั่วคราว ใหระบุชื่อยอเปน 
“NDL” ตามขอ 4 (6) ซึ่งสถาบันการเงินเหลานี้ ไดแก 
(1) ACLS  หมายถึง  บล.สินเอเซีย จํากัด 
(2) CIMBS หมายถึง บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
(3) FES  หมายถึง  บล.ฟารอีสท จํากัด 
(4) IVG  หมายถึง  บล. ไอวี โกลบอล จํากัด(มหาชน) 



  

 

(5)  ML  หมายถึง  บล.เมอรริล ลินช (ประเทศไทย)  จํากัด 
(6) SCIBS  หมายถึง  บล.นครหลวงไทย จํากัด 
(7) SSEC  หมายถึง  บล.ซิกโก จํากัด(มหาชน) 
(8) UBS  หมายถึง  บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
(9) UOBKHST  หมายถึง  บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 
 

ขอ 2.  ชื่อยอของลูกคาที่เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ใหระบุดังนี้ 
(1) ABERDEEN  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 
(2) ASSETFUND  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 
(3) BBLAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
(4)  CPAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
(5)  FAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จํากัด 
(6)  INGFUND  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
(7)  KASSET  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 

 (8) KEAT หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
 (9)  KKFUND  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เกียรตินาคนิ จํากัด  

(10) KSAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
(11)  KTAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
(12)        MAMT  หมายถึง            บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
(13)  MFC  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) 

 (14)  ONEASSET  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
(15)  PAMC หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
(16)  SCBAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
(17) SCBQ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอสซีบี ควอนท จํากัด 
 (18) SKFM หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน สยาม ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด 
(19) SSECAM หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอสเส็ค จํากัด   
(20)  TAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
(21)  TFUND  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
(22)  TMBAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
(23) TTF หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เพื่อผูลงทุนตางดาว จํากัด 
(24)  UOBAM  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด 
(25) ZMICOASSET หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด 
 

ขอ 3.  ชื่อยอของลูกคาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลและกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ นอกเหนือจาก ขอ 2. 
(1)  AIA-fund  หมายถึง  ฝายจัดการกองทุน บริษัทอเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส 
   จํากัด 



  

 

(2) AIRA-fund หมายถึง ฝายจัดการกองทุน บล. ไอรา  จํากัด (มหาชน) 
(3) ASP-fund หมายถึง ฝายจัดการกองทุน บล.เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
(4)  AYS-fund  หมายถึง  ฝายจัดการกองทุน บล.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 (5)  BLS-fund  หมายถึง  ฝายจัดการกองทุน บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 (6) DBBK-fund หมายถึง ฝายจัดการกองทุน ธ.ดอยซแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ 

(7)  MP-fund หมายถึง ฝายจัดการกองทุน บล.เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
(8)  PHILI-fund  หมายถึง  ฝายจัดการกองทุน บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(9)  SCBS-fund  หมายถึง  ฝายจัดการกองทุน บล.ไทยพาณิชย จํากัด 
(10)  TRINI-fund หมายถึง ฝายจัดการกองทุน บล.ทรีนีตี้ จํากัด 
 

ขอ 4.  ชื่อยอของลูกคาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1. ขอ 2. และ ขอ 3. ใหระบุดังนี้ 
 (1) DCO (Domestic Company)หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่มิใชสถาบันการเงิน 
 (2) FCO (Foreign Company)    หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศ 
 (3) IND (Individual Investor)     หมายถึง ลูกคารายยอยที่มิใชสถาบัน 
 
 (4) กลุมบริษัทประกัน (Insurance Company) 
  (4.1)  AIA หมายถึง  บจก. อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส 

 (4.2)    AACP หมายถึง บมจ. อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต 
  (4.3)   THAILIFE หมายถึง  บจก. ไทยประกันชีวิต 

  (4.4)   INS หมายถึง   บริษัทประกัน (ที่ไมไดระบุชื่อยอไวเปนอยางอื่น) 
 
 (5) สถาบันการเงินที่ไมมีใบอนุญาตคาหลักทรัพย (Non-dealer Financial Institution)   

 (5.1)   AIGB หมายถึง ธนาคารเอไอจีเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
 (5.2)  BAAC หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 (5.3)  BFIT หมายถึง บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาธร จํากัด (มหาชน) 
 (5.4)   BTMU หมายถึง ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด 
 (5.5)   EXIM หมายถึง            ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 (5.6)   GHB หมายถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 (5.7)   ICBC หมายถึง ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 (5.8)   ISBT หมายถึง ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 (5.9)   LHBANK  หมายถึง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด  (มหาชน) 
 (5.10) MIZUHO หมายถึง ธนาคารมิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด 
 (5.11) RHB หมายถึง ธนาคารอาร เอช บี จํากัด 
 (5.12) SMBC หมายถึง ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น 
 (5.13) SME หมายถึง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
 (5.14) TCRBANK หมายถึง ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
 (5.15) TSFC   หมายถึง            บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 



  

 

 (5.16) NDL หมายถึง  สถาบันการเงินที่ไมมีใบอนุญาตคาหลักทรัพยอันเปน 
   ตราสารแหงหนี้ (ที่ไมไดระบุชื่อยอไวเปนอยางอื่น 
(6) กลุมลูกคาอื่นๆ (Others) 

  (6.1)   BOT หมายถึง  ธนาคารแหงประเทศไทย 
  (6.2)  DPA หมายถึง สถาบันคุมครองเงินฝาก 

 (6.3)   GPF หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (6.4)   SSF หมายถึง กองทุนประกันสังคม 
 (6.5)   OTH หมายถึง ลูกคาอื่นนอกจาก (1) ถึง (23) เชน รัฐวิสาหกิจ สหกรณ มูลนิธิ  
   สมาคมตางๆ เปนตน 

 
 
 
 


