ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
เรื่ อง การขึน้ ทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ้ (ฉบับประมวล)
อาศัยอํานาจตามความในข้ อ 20 (2) แห่งข้ อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยออกข้ อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1

ประกาศนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นไป

ข้ อ 2

ให้ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย เรื่ อง การขึ ้นทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ้ ฉบับลงวันที่
23 ธันวาคม 2548

ข้ อ 31 ในประกาศนี ้
“ขึ ้นทะเบียน”
“การเพิกถอน”

หมายความว่า การเพิกถอนตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนออกจากสมาคม

“ตราสารหนี ้”

หมายความว่า ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี ้ระยะสัน้
หุ้นกู้อนุพนั ธ์ หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
บัตรเงินฝาก ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ หรื อตราสารอืน่ ใดที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ

“หุ้นกู้แปลงสภาพ”

หมายความว่า หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็ นหุ้นได้

“ตราสารหนี ้ระยะสัน”
้

หมายความว่า หุ้นกู้ระยะสัน้ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตราสารหนี ้อื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบที่มีอายุไม่เกิน
270 วัน

“หุ้นกู้ระยะสัน”
้

หมายความว่า หุ้นกู้ระยะสัน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง

“หุ้นกู้ตามโครงการ”

หมายความว่า หุ้นกู้ที่ออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ซงึ่ ได้ รับอนุมตั ิ
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายความว่า หุ้นกู้อนุพนั ธ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง

“หุ้นกู้อนุพนั ธ์”
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หมายความว่า การขึ ้นทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ้กับสมาคม

ข้ อ 3 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
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ข้ อ 4

“บัตรเงินฝาก”

หมายความว่า บัตรเงินฝากตามกฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์

“หน่วยงานของรัฐ”

หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น
สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน และหน่วยงาน
อื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

“รัฐวิสาหกิจ”

หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังองค์
้ การของรัฐบาล
กิจการของรัฐซึง่ มีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้น หรื อหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ น
เจ้ าของ ที่ไม่ใช่บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”

หมายความว่า ระบบให้ บริ การขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

“ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์”

หมายความว่า ข้ อความที่ได้ สร้ าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรื อประมวลผลด้ วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตราสารหนี ห้ น่ วยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ส มาคมรั บ เป็ น ตราสารหนี ข้ ึน้ ทะเบี ย นได้ โดยไม่ต้ องนํ า ความ
ในประกาศนี ้มาใช้ บงั คับ
ส่ วนที่ 1
คุณสมบัตขิ องตราสารหนีข้ นึ ้ ทะเบียน

ข้ อ 5

ตราสารหนี ้ที่อาจยื่นคําขอให้ สมาคมพิจารณารับเป็ นตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารหนี ้ที่ได้ รับอนุญาตให้ ออกและเสนอขายจากหน่วยงานที่มีหน้ าที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายตราสารหนี ้ดังกล่าว เฉพาะกรณีที่ตามกฎหมายกําหนดให้ ขึ ้นทะเบียนกับสมาคม
(2) เป็ นตราสารหนี ้นอกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ ต้ องการนําตราสารหนี ้มาขึ ้นทะเบียนกับ
สมาคม
(3) มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดพื ้นฐานด้ านงานทะเบียนตามที่สมาคมกําหนด ซึง่ ข้ อกําหนดดังกล่าวต้ อง
สอดคล้ อง และไม่ขดั ต่อกฎหมายที่กํากับดูแลตราสารหนี ้นัน้
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ส่ วนที่ 2
ผู้ย่ นื คาขอและวิธีการยื่นคาขอ
ข้ อ 6 ผู้ยื่นคําขอต้ องเป็ นผู้ออกตราสารหนี ้หรื อผู้ที่ได้ รับมอบอํานาจจากผู้ออกตราสารหนี ้
ข้ อ 72 การขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการนําส่งต้ นฉบับเอกสารแสดงความตกลงในการนําส่งข้ อมูลและ
แต่งตังผู
้ ้ ปฏิบตั ิการ รวมถึงเอกสารแสดงความตกลงนําตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคม พร้ อมทังนํ
้ าส่งข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ สมาคม ตามที่สมาคมกําหนด ดังนี ้
(1) ข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี ้
(2) หนังสือชี ้ชวนหรื อหนังสือข้ อสนเทศเสนอขาย (ถ้ ามี)

ข้ อ 83

ข้ อ 94

เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น หรื อเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้และนําส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สามารถยื่นขอขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้หรื อนําส่งข้ อมูล ตาม (1) (2) เป็ นหนังสือพร้ อมนําส่ง
เอกสารหรื อยื่นขอขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้หรื อนําส่งข้ อมูลตาม (1) (2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรรมการผู้จดั การ
ประกาศกําหนด
คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหรื อผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามข้ อนี ้ได้ ตามที่เห็นสมควร
เมื่อสมาคมได้ รับข้ อมูลพร้ อมเอกสารหลักฐานตามข้ อ 7 แล้ ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี ้ดังกล่าว
และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ ผ้ ยู ื่นคําขอมาชี ้แจง ส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อสมาคมพิจารณาแล้ วเห็นว่าตราสารหนี ้ที่ยื่นขอขึ ้นทะเบียนดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี ้ และได้ ชําระค่าบริ การขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้ตามข้ อ 9 แล้ ว สมาคมจะดําเนินการ
ขึ ้นทะเบียนให้ ภายในสิบสี่วนั ทําการนับจากวันที่ได้ รับเอกสารและชําระค่าบริ การครบถ้ วนและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
ตราสารหนี ้ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนแล้ ว
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นที่อาจทําให้ การชําระค่าขึ ้นทะเบียนตราสารหนี ้ตามวรรคสองไม่สามารถดําเนินการได้
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย เรื่ อง อัตราค่าขึ ้นทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ้ ให้ กรรมการ
ผู้จดั การสมาคมมีอํานาจในการพิจารณาคําขอผ่อนผันเลื่อนการชําระค่าขึ ้นทะเบียนได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ระยะเวลาที่ผ่อนผัน
ต้ องไม่เกินหนึง่ วันทําการ นับจากวันหมดเขตการชําระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
เรื่ อง อัตราค่าขึ ้นทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ้ ข้ อ 3(4) หากพ้ นระยะเวลาผ่อนผันแล้ วผู้ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียนมิได้ มา
ชําระค่าบริ การขึ ้นทะเบียน กรรมการผู้จดั การอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน
ให้ ผ้ ยู ื่นคําขอชําระค่าบริ การขึ ้นทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ้ตามอัตราที่สมาคมกําหนด
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ข้ อ 7 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิ ถนุ ายน 2561
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ข้ อ 8 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
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ข้ อ 9 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
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ส่ วนที่ 3
หน้ าที่ของผู้ออกตราสารหนี ้
ข้ อ 10 ผู้ออกตราสารหนี ้อาจดําเนินการมอบอํานาจให้ ผ้ ใู ดทําหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี ้ตามประกาศฉบับนี ้ได้
แต่ทงนี
ั ้ ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารหนีใ้ นการกํากับดูแลผู้รับมอบอํานาจ ให้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
ประกาศของสมาคม เช่นเดียวกับผู้ออกตราสารหนี ้
ข้ อ 115 ให้ ผ้ อู อกตราสารหนี ้นําส่งข้ อมูลตามที่กําหนดในข้ อ 7 ให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ สมาคมได้ ประกอบการพิจารณา
รับขึ ้นทะเบียนเป็ นตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียน
ข้ อ 126 ให้ ผ้ อู อกตราสารหนี ้แจ้ งข้ อมูลที่มกี ารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี ้หรื อดําเนินการให้ นายทะเบียน หรื อผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้แจ้ งข้ อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี ้ให้ สมาคมทราบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึง่ ตามระยะเวลาที่
สมาคมกําหนดไว้ ในภาคผนวก 1 ดังต่อไปนี ้
(1)

5
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ตราสารหนี ้ทุกประเภท
(1.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้ อกําหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสําคัญเกี่ยวกับตราสารหนี ้
รวมทังมติ
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าว
(1.2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี ้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่เป็ นการซื ้อคืนจากตลาดรอง ให้
แจ้ งราคาซื ้อคืนพร้ อมทังปริ
้ มาณการซื ้อขายและรายชื่อคูค่ ้ าที่ทําการซื ้อขายในแต่ละธุรกรรมดังกล่าว
ให้ สมาคมทราบ
(1.3) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี ้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่
เป็ นสาระสําคัญของผู้ถือตราสารหนี ้
(1.4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี ้ และ/หรื อบริ ษัทผู้ออก
(1.5) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี ้ และ/หรื อบริ ษัทผู้ออก
ตราสารหนี ้
(1.6) การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี ้ยและเงินต้ น
(1.7) การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี ้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี ้หรื อผู้ออกตราสารหนี ้ในการไถ่ถอน
ก่อนครบกําหนด
(1.8) การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี ้ พร้ อมทัง้ แจ้ งการเรี ยกประชุม
และส่งสําเนาหนังสือเชิญประชุมให้ สมาคมทราบ
(1.9) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินต้ นหรื อดอกเบีย้ หรื อเมื่อเกิดเหตุผิดนัด หรื อเกิดเหตุการณ์ ที่อาจ
กลายเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกําหนดสิทธิ

ข้ อ 11 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
ข้ อ 12 ถูกยกเลิกและแก้ ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
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(2)

(3)

ตราสารหนี ้ประเภทอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Note: FRN)
(2.1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ อ้างอิง ซึง่ มีผลต่อการคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทน
ของตราสารหนี ้ประเภทอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ให้ สะท้ อนภาวะปั จจุบนั ที่ใกล้ เคียงความเป็ นจริ ง
มากที่สดุ
(2.2) อัตราดอกเบี ้ยงวดใหม่แต่ละงวด
- สําหรับอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงประเภทดอกเบี ้ยเงินฝากและเงินให้ สนิ เชื่อ
- สําหรับอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงประเภทที่มีการเปลี่ยนค่าเป็ นรายวัน
ทังนี
้ ้ ให้ สง่ ข้ อมูลถึงสมาคม ไม่เกินเวลา 17.00 น. ของวันกําหนดดอกเบี ้ย
ตราสารหนี ท้ ี่ มี ลั ก ษณะเฉพาะของตราสารหนี น้ ั น้ ๆ เช่ น ตราสารหนี ต้ ามโครงการแปลงสิ น ทรั พ ย์
เป็ นหลักทรัพย์ (Securitization) นอกจากที่ต้องรายงานตามข้ อ 12 (1) แล้ ว ให้ รายงานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ตราสารหนี ้ประเภทนัน้ และ/หรื อข้ อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนี ้นันด้
้ วยเช่นกัน

ข้ อ 13

ให้ ผ้ อู อกตราสารหนี ้จัดส่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ที่มีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ วของผู้ออกตราสารหนี ้ให้ แก่สมาคม ดังนี ้
(1) กรณีผ้ อู อกตราสารหนี ้ไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สําหรับประจํางวดการบัญชีในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี ให้ จดั ส่งภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั ที่สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
(2) กรณีผ้ อู อกตราสารหนี ้เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2.1) สําหรับประจํางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้ จดั ส่งภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนั ที่
สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
(2.2) สําหรับประจํางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้ จดั ส่งภายในระยะเวลา 45 วันนับแต่วนั ที่
สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้

ข้ อ 14

ให้ ผ้ อู อกตราสารหนี ้จัดส่งรายงานประจําปี ของผู้ออกตราสารหนี ้ (ถ้ ามี) ให้ แก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ส่ วนที่ 4
การเพิกถอนตราสารหนีข้ นึ ้ ทะเบียนและการลงโทษ

ข้ อ 15 สมาคมจะทําการเพิกถอนตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อตราสารหนี ้ครบกําหนดอายุไถ่ถอนตามที่ได้ กําหนดไว้
(2) เมื่อเข้ าเงื่อนไขตามที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้ได้ กําหนดไว้
(3) เมื่อผู้ออกตราสารหนี ้ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และถูกบังคับให้ ไถ่ถอน
(4) เมื่อผู้ออกตราสารหนี ้ละเลยต่อการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหน้ าที่ของผู้ออกตราสารหนี ้ตามที่
สมาคมกําหนด
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ข้ อ 16 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 15(4) และสมาคมได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกตราสารหนี ้ปฏิบตั ติ ามแล้ ว หากผู้ออก
ตราสารหนี ้ยังเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาดําเนินการตามลําดับ ดังต่อไปนี ้
(1) เผยแพร่ รายชื่อตราสารหนี ้ทังหมดของผู
้
้ ออกตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ แจ้ งข้ อมูลให้ สมาคมทราบ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ ระมัดระวังในการซื ้อขายตราสารหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้รายนัน้ ๆ
(2) ระงับการให้ บริ การกําหนดมูลค่ายุติธรรม จนกว่าจะได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อตามที่สมาคม
เห็นสมควร
(3) เพิกถอนตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียน
ข้ อ 17 การลงโทษผู้ออกตราสารหนี ้ตามข้ อ 16(3) ให้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม
ข้ อ 18 การเพิกถอนตราสารหนี ้ขึ ้นทะเบียนออกจากสมาคมตามข้ อ 15 และการลงโทษตามข้ อ16 สมาคมต้ องเผยแพร่
ให้ สมาชิกทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
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ภาคผนวก 1
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การ
ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563]

กาหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้
1. ข้อมูลทั่วไปสาหรับตราสารหนีร้ ะยะยาวทุกประเภท
กาหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกาหนดสิทธิตลอดจน
แจ้งและนาส่งมติที่ประชุม ภายใน 3 วันทาการ นับแต่
สาระสาคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ หรือภายใน 15.00 น.
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดสิทธิดังกล่าว
ของวันที่มตินนั้ มีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้น
ก่อน)
เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้
ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่เกิน 3 วันทาการ นับแต่
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสาคัญของ
เกิดเหตุการณ์)
ผู้ถือตราสารหนี้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้
ภายใน 15.00 น. ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน
คงเหลือของตราสารหนี้ (วัน Settlement)
พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อคู่ค้าทีท่ าการซื้อขาย
ในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่าย
 กรณีปิดสมุดทะเบียน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย
ดอกเบี้ยและเงินต้น
7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือ
 กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้นาส่งส่งสาเนา
ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบ
หนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อน
กาหนด
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุม
ผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสาเนา
หนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ
งบการเงินประจางวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ  ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดส่งภายใน 5 เดือน
6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
นับตั้งแต่วนั ทีส่ ิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
แล้ว
 บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปีจัดส่งภายใน 3
เดือน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี กรณี
งบรายไตรมาสจัดส่งภายใน 45 วันนับตั้งแต่สนิ้ สุด
รอบระยะเวลาบัญชี
ข้อมูลทั่วไป

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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ข้อมูลทั่วไป
8. รายงานประจาปี (อาจจัดส่งให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับ
นักลงทุนทราบ)
9. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดไม่ชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิด
เหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตาม
ข้อกาหนดสิทธิ

กาหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทีเ่ กิดเหตุผิดนัดชาระ
หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการณ์ที่
อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกาหนดสิทธิ

2. ข้อมูลเฉพาะสาหรับหุ้นกูป้ ระเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)
กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
กาหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
(Floating Rate Issue)
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
10. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการ
 แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทาการ ก่อนวัน
คานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อน
เริ่มต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ภาวะปัจจุบนั ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหน้า
11. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด
อย่างน้อย 2 วันทาการ ก่อนวันเริ่มต้นคานวณ
ดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกว่า 1 อัตรา)
 ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของ
วันกาหนดอัตราดอกเบี้ย
3. ข้อมูลเฉพาะสาหรับหุ้นกูต้ ามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
กาหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
(Securitization Issue)
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. มูลค่าของสินทรัพย์คาประกั
้
น (Collateral Balance)
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชาระดอกเบี้ย/
เงินต้น
2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้าประกันได้รับ
แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทาการ
(Interest Distribution)
นับตั้งแต่วนั ทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน
3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์ค้าประกันได้รับการทยอยคืน
ตามกาหนดเวลา (Scheduled Principal)
4. เงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกาหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค้าประกัน
(Prepaid Principal Collections)
5. การผิดนัดชาระดอกเบี้ย/เงินต้นของกองสินทรัพย์ค้าประกัน
ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่กาหนด
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6. การชาระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นที่ผดิ นัดของกองสินทรัพย์
ค้าประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries)
7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกองสินทรัพย์ค้าประกัน
(Weighted Average Maturity)
4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจจะส่งให้สมาคมหากมีการร้องขอ
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
กาหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
(Securitization Issue)
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through
แจ้งล่วงหน้า 3 วันทาการก่อนวันที่จะเริ่มใช้อัตรา
(Pass-through Rate)
ดอกเบี้ยในงวดนั้น
2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จา่ ยอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัว (Reset Rate)
3. ส่วนของเงินต้นต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รบั ในแต่ละงวด
แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชาระดอกเบี้ย/
(Distribution of Principal)
เงินต้น
4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด
(Distribution of Interest)
5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการชาระคืนดอกเบี้ยและ
เงินต้น (Remaining Certificate Balance)
6. ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกอง
แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน
สินทรัพย์ค้าประกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้
3 วันทาการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
(Excess Spread)
7. การปรับปรุงการรับรู้ผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment)
8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกองสินทรัพย์ค้าประกัน แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทาการ
(Weighted Average Coupon)
นับตั้งแต่วนั ทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน
9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกองสินทรัพย์ค้าประกัน
(Weighted Average Maturity)
10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ งวดปัจจุบันต่อมูลค่าเริ่มต้น
ของกองสินทรัพย์ค้าประกัน (Principal Balance Factor)
11. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์คาประกั
้
นต่อรุ่น
(Notional Balance Per Class)
12. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์คาประกั
้
นต่อกอง
(Notional Balance Per Pool)
13. จานวนและสัดส่วนของการค้างชาระในกองสินทรัพย์
ค้าประกัน (Delinquency Status)
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กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(Securitization Issue)
14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสารอง ณ
ปัจจุบนั กับมูลค่าของสินทรัพย์ทถี่ ูกจัดชั้นสารองเมื่อเริ่มต้น
(Residual Factors) และข้อมูลอื่นใดตามที่สมาคมร้องขอ
(แล้วแต่กรณี)

กาหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นอกจากนี้ หากมี เอกสารอื่ น ใดที่ ท างสมาคมเห็ น ว่ า มี ความจ าเป็ น ผู้ ออกตราสารหนี้ ขึ้ น ทะเบี ยนมี หน้ า ที่ ในการจั ด ส่ ง ข้ อมู ล
ให้ทางสมาคม
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