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ประกาศคณะกรรมการ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

เร่ือง การขึน้ทะเบียนข้อมูลตราสารหนี ้(ฉบับประมวล) 
     
 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อ 20 (2) แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ลงวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2548 
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยออกข้อกําหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ  1 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย เร่ือง การขึน้ทะเบียนข้อมลูตราสารหนี ้ฉบบัลงวนัท่ี  
         23 ธนัวาคม 2548 
 

ข้อ   31   ในประกาศนี ้
 “ขึน้ทะเบียน”  หมายความวา่ การขึน้ทะเบียนข้อมลูตราสารหนีก้บัสมาคม 

 “การเพิกถอน”  หมายความวา่ การเพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนออกจากสมาคม 

 “ตราสารหนี”้  หมายความวา่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 
หุ้นกู้อนพุนัธ์ หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 
บตัรเงินฝาก ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือตราสารอืน่ใดท่ีมี
ลกัษณะทํานองเดียวกนั ทัง้นี ้ตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

 “หุ้นกู้แปลงสภาพ”  หมายความวา่ หุ้นกู้ ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ 

 “ตราสารหนีร้ะยะสัน้”  หมายความวา่ หุ้นกู้ระยะสัน้ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน และตราสารหนีอ้ื่นท่ีมี 
           ลกัษณะเดียวกนั ตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบท่ีมีอายไุมเ่กิน  
             270 วนั 

 “หุ้นกู้ ระยะสัน้”   หมายความวา่ หุ้นกู้ ระยะสัน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ  
             ตลาดหลกัทรัพย์ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 “หุ้นกู้ตามโครงการ” หมายความวา่ หุ้นกู้ ท่ีออกตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ซึง่ได้รับอนมุตัิ     
                                                                            แปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จากสํานกังานคณะกรรมการ 
                                                                              กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
                “หุ้นกู้อนพุนัธ์”    หมายความวา่ หุ้นกู้อนพุนัธ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ  
                   ตลาดหลกัทรัพย์ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

                                                        
1 ข้อ 3 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 
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 “บตัรเงินฝาก”    หมายความวา่ บตัรเงินฝากตามกฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการสว่นท้องถ่ิน 
      สํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
                  กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนั การเงิน และหน่วยงาน                                                 
                               อื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา่ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์การของรัฐบาล  
      กิจการของรัฐซึง่มีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็น  
                             เจ้าของ ท่ีไมใ่ช่บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั 

“ระบบอิเลก็ทรอนิกส์”   หมายความวา่ ระบบให้บริการขึน้ทะเบียนตราสารหนี ้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต        

“ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์”     หมายความวา่ ข้อความท่ีได้สร้าง สง่ รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลด้วย  
                                                       วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์                                                

ข้อ  4 ตราสารหนีห้น่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้สมาคมรับเป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนได้โดยไม่ต้องนําความ 
ในประกาศนีม้าใช้บงัคบั 

 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัตขิองตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน 

 

ข้อ  5 ตราสารหนีท่ี้อาจย่ืนคําขอให้สมาคมพิจารณารับเป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  เป็นตราสารหนีท่ี้ได้รับอนญุาตให้ออกและเสนอขายจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลเก่ียวกบัการออก 
  และเสนอขายตราสารหนีด้งักลา่ว เฉพาะกรณีท่ีตามกฎหมายกําหนดให้ขึน้ทะเบียนกบัสมาคม 
 (2)  เป็นตราสารหนีน้อกเหนือจาก (1) เฉพาะกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี ้ต้องการนําตราสารหนีม้าขึน้ทะเบียนกบั 
         สมาคม  
 (3)   มีคณุสมบตัิตามข้อกําหนดพืน้ฐานด้านงานทะเบียนตามท่ีสมาคมกําหนด ซึง่ข้อกําหนดดงักลา่วต้อง  
        สอดคล้อง และไมข่ดัตอ่กฎหมายท่ีกํากบัดแูลตราสารหนีน้ัน้ 
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ส่วนที่ 2 
ผู้ยื่นค าขอและวิธีการยื่นค าขอ 

 

ข้อ 6 ผู้ ย่ืนคําขอต้องเป็นผู้ออกตราสารหนีห้รือผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ออกตราสารหนี ้
ข้อ  72 การขึน้ทะเบียนตราสารหนีใ้ห้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการนําสง่ต้นฉบบัเอกสารแสดงความตกลงในการนําสง่ข้อมลูและ  
  แตง่ตัง้ผู้ปฏิบตัิการ รวมถงึเอกสารแสดงความตกลงนําตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนกบัสมาคม พร้อมทัง้นําสง่ข้อมลู 
  อิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตอ่สมาคม ตามท่ีสมาคมกําหนด ดงันี ้ 
 (1)  ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัตราสารหนี ้ 
 (2)  หนงัสือชีช้วนหรือหนงัสือข้อสนเทศเสนอขาย (ถ้ามี) 

  เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็น หรือเหตสุดุวิสยั ท่ีไมส่ามารถขึน้ทะเบียนตราสารหนีแ้ละนําสง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ผ่าน 
  ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้สามารถย่ืนขอขึน้ทะเบียนตราสารหนีห้รือนําสง่ข้อมลูตาม (1) (2) เป็นหนงัสือพร้อมนําสง่ 
  เอกสารหรือย่ืนขอขึน้ทะเบียนตราสารหนีห้รือนําสง่ข้อมลูตาม (1) (2) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กรรมการผู้จดัการ 
  ประกาศกําหนด  

    คณะกรรมการอาจกําหนดหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมหรือผ่อนผนัหลกัเกณฑ์ตามข้อนีไ้ด้ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ 83 เม่ือสมาคมได้รับข้อมลูพร้อมเอกสารหลกัฐานตามข้อ 7 แล้ว สมาคมจะพิจารณาคณุสมบตัิของตราสารหนีด้งักลา่ว 

และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ ย่ืนคําขอมาชีแ้จง สง่เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  เม่ือสมาคมพิจารณาแล้วเห็นวา่ตราสารหนีท่ี้ย่ืนขอขึน้ทะเบียนดงักลา่วมีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศนี ้และได้ชําระคา่บริการขึน้ทะเบียนตราสารหนีต้ามข้อ 9 แล้ว สมาคมจะดําเนินการ
ขึน้ทะเบียนให้ภายในสบิสี่วนัทําการนบัจากวนัท่ีได้รับเอกสารและชําระคา่บริการครบถ้วนและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั
ตราสารหนีท่ี้ได้ขึน้ทะเบียนแล้ว     

  ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นท่ีอาจทําให้การชําระคา่ขึน้ทะเบียนตราสารหนีต้ามวรรคสองไมส่ามารถดําเนินการได้
ตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย เร่ือง อตัราคา่ขึน้ทะเบียนข้อมลูตราสารหนี ้ให้กรรมการ
ผู้จดัการสมาคมมีอํานาจในการพิจารณาคําขอผ่อนผนัเลื่อนการชําระคา่ขึน้ทะเบียนได้ แตท่ัง้นีร้ะยะเวลาท่ีผ่อนผนั
ต้องไมเ่กินหนึง่วนัทําการ นบัจากวนัหมดเขตการชําระเงินตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
เร่ือง อตัราคา่ขึน้ทะเบียนข้อมลูตราสารหนี ้ข้อ 3(4) หากพ้นระยะเวลาผ่อนผนัแล้วผู้ ย่ืนคําขอขึน้ทะเบียนมิได้มา
ชําระคา่บริการขึน้ทะเบียน กรรมการผู้จดัการอาจพิจารณาเพิกถอนออกจากทะเบียน 

ข้อ 94 ให้ผู้ ย่ืนคําขอชําระคา่บริการขึน้ทะเบียนข้อมลูตราสารหนีต้ามอตัราท่ีสมาคมกําหนด 

                                                        
2  ข้อ 7 ถกูยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 
3  ข้อ 8 ถกูยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 
4 ข้อ 9 ถกูยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 13 มีนาคม 2555 
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ส่วนที่ 3 
หน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี ้

 

ข้อ  10 ผู้ออกตราสารหนีอ้าจดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้ ใดทําหน้าท่ีเช่นเดียวกบัผู้ออกตราสารหนีต้ามประกาศฉบบันีไ้ด้   
              แตท่ัง้นีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารหนีใ้นการกํากบัดแูลผู้ รับมอบอํานาจ ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
 ประกาศของสมาคม เช่นเดียวกบัผู้ออกตราสารหนี ้
 

ข้อ 115   ให้ผู้ออกตราสารหนีนํ้าสง่ข้อมลูตามท่ีกําหนดในข้อ 7 ให้ครบถ้วน เพ่ือให้สมาคมได้ประกอบการพิจารณา 
รับขึน้ทะเบียนเป็นตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน 

 

ข้อ 126    ให้ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้งข้อมลูท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตราสารหนีห้รือดําเนินการให้นายทะเบียน หรือผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้แจ้งข้อมลูที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตราสารหนีใ้ห้สมาคมทราบ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ตามระยะเวลาท่ี
สมาคมกําหนดไว้ในภาคผนวก 1 ดงัตอ่ไปนี ้    

 (1) ตราสารหนีท้กุประเภท 
 (1.1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัเง่ือนไข ข้อกําหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสําคญัเก่ียวกบัตราสารหนี ้ 
   รวมทัง้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดสิทธิดงักลา่ว  
 (1.2)  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมลูคา่คงเหลือของตราสารหนี ้  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นการซือ้คืนจากตลาดรอง ให้ 
   แจ้งราคาซือ้คืนพร้อมทัง้ปริมาณการซือ้ขายและรายช่ือคูค้่าท่ีทําการซือ้ขายในแตล่ะธุรกรรมดงักล่าว 
   ให้สมาคมทราบ 

 (1.3)  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลตอ่สถานะของผู้ออกตราสารหนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ท่ี           
          เป็นสาระสําคญัของผู้ ถือตราสารหนี ้  

   (1.4)  เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนี ้และ/หรือบริษัทผู้ออก  
 (1.5)  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนี ้และ/หรือบริษัทผู้ออก          
                       ตราสารหนี ้  
 (1.6)  การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือการจ่ายดอกเบีย้และเงินต้น   
 (1.7)  การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือตราสารหนีเ้พ่ือสิทธิของผู้ ถือตราสารหนีห้รือผู้ออกตราสารหนีใ้นการไถ่ถอน
            ก่อนครบกําหนด   
 (1.8) การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือประชมุผู้ ถือตราสารหนี ้ พร้อมทัง้ แจ้งการเรียกประชมุ 
   และสง่สําเนาหนงัสือเชิญประชมุให้สมาคมทราบ 
 (1.9) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ชําระเงินต้นหรือดอกเบีย้ หรือเมื่อเกิดเหตุผิดนดั หรือเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจ  
   กลายเป็นเหตผิุดนดัตามข้อกําหนดสิทธิ 

                                                        
5 ข้อ 11 ถกูยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 
6 ข้อ 12 ถกูยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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(2)  ตราสารหนีป้ระเภทอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (Floating Rate Note: FRN)  
         (2.1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ท่ีใช้อ้างอิง ซึง่มีผลตอ่การคํานวณราคาและอตัราผลตอบแทน          
                      ของตราสารหนีป้ระเภทอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ให้สะท้อนภาวะปัจจบุนัท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง 
                      มากท่ีสดุ   
 (2.2) อตัราดอกเบีย้งวดใหมแ่ตล่ะงวด 
  - สําหรับอตัราดอกเบีย้อ้างอิงประเภทดอกเบีย้เงินฝากและเงินให้สนิเช่ือ 
  - สําหรับอตัราดอกเบีย้อ้างอิงประเภทท่ีมีการเปลี่ยนคา่เป็นรายวนั 
  ทัง้นี ้ให้สง่ข้อมลูถงึสมาคม ไมเ่กินเวลา 17.00 น. ของวนักําหนดดอกเบีย้ 

(3)   ตราสารหนีท่ี้มีลักษณะเฉพาะของตราสารหนีน้ัน้  ๆ เช่น ตราสารหนีต้ามโครงการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลกัทรัพย์ (Securitization)  นอกจากท่ีต้องรายงานตามข้อ 12 (1) แล้ว ให้รายงานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
ตราสารหนีป้ระเภทนัน้ และ/หรือข้อมลูที่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาตราสารหนีน้ัน้ด้วยเช่นกนั 

 

ข้อ 13 ให้ผู้ออกตราสารหนีจ้ดัสง่งบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั ท่ีมีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
 แล้วของผู้ออกตราสารหนีใ้ห้แก่สมาคม ดงันี ้

(1) กรณีผู้ออกตราสารหนีไ้มไ่ด้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  สําหรับประจํางวดการบญัชีในรอบ        
                ระยะเวลา 1 ปี ให้จดัสง่ภายในระยะเวลา 5  เดือนนบัแตว่นัท่ีสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 (2) กรณีผู้ออกตราสารหนีเ้ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์    
  (2.1) สําหรับประจํางวดการบญัชีในรอบระยะเวลา 1 ปี ให้จดัสง่ภายในระยะเวลา  3 เดือนนบัแตว่นัท่ี                            
                                     สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
  (2.2)    สําหรับประจํางวดการบญัชีในรอบระยะเวลา 3 เดือน ให้จดัสง่ภายในระยะเวลา 45 วนันบัแตว่นัท่ี 
                          สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 

ข้อ 14 ให้ผู้ออกตราสารหนีจ้ดัสง่รายงานประจําปีของผู้ออกตราสารหนี ้(ถ้ามี) ให้แก่สมาคมภายในระยะเวลา 4 เดือน  
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

 
ส่วนที่ 4 

การเพกิถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนและการลงโทษ 
 

ข้อ 15 สมาคมจะทําการเพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนเม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)    เม่ือตราสารหนีค้รบกําหนดอายไุถ่ถอนตามท่ีได้กําหนดไว้ 
 (2)    เม่ือเข้าเง่ือนไขตามท่ีผู้ออกตราสารหนีไ้ด้กําหนดไว้ 
 (3)    เม่ือผู้ออกตราสารหนีป้ฏิบตัิผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน และถกูบงัคบัให้ไถ่ถอน 
 (4)   เม่ือผู้ออกตราสารหนีล้ะเลยตอ่การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และหน้าท่ีของผู้ออกตราสารหนีต้ามท่ี 
   สมาคมกําหนด 
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ข้อ  16 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 15(4) และสมาคมได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ออกตราสารหนีป้ฏิบตัติามแล้ว หากผู้ออก 
ตราสารหนีย้งัเพิกเฉย สมาคมจะพิจารณาดําเนินการตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เผยแพร่รายช่ือตราสารหนีท้ัง้หมดของผู้ออกตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้แจ้งข้อมลูให้สมาคมทราบ ภายในระยะเวลา 
 ท่ีกําหนด ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ลงทนุได้ระมดัระวงัในการซือ้ขายตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีร้ายนัน้ ๆ   

(2)    ระงบัการให้บริการกําหนดมลูคา่ยตุิธรรม จนกวา่จะได้รับข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน หรือตามท่ีสมาคม   
  เห็นสมควร 
(3)   เพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียน 

 

ข้อ  17 การลงโทษผู้ออกตราสารหนีต้ามข้อ 16(3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม 
 

ข้อ  18 การเพิกถอนตราสารหนีข้ึน้ทะเบียนออกจากสมาคมตามข้อ 15 และการลงโทษตามข้อ16 สมาคมต้องเผยแพร่ 
ให้สมาชิกทราบ 

 
  

       ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2551 
                                                   

 นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา 
 

       ประธานกรรมการ 
                                             สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 ภาคผนวก 1 
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เร่ือง การ

ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563] 
 

ก าหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปส าหรับตราสารหนีร้ะยะยาวทุกประเภท 

ข้อมูลทั่วไป 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเงื่อนไขข้อก าหนดสิทธิตลอดจน

สาระส าคัญเก่ียวกับตราสารหนี ้รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อก าหนดสิทธิดังกลา่ว 

แจ้งและน าส่งมติที่ประชุม ภายใน 3 วันท าการ นับแต่
วันที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ หรือภายใน 15.00 น. 
ของวันที่มตินัน้มีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดข้ึน
ก่อน) 

2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้  
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธปิระโยชน์ที่เปน็สาระส าคัญของ 
ผู้ถือตราสารหนี ้ 

ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง  (ไม่เกิน 3 วันท าการ นับแต่
เกิดเหตุการณ์) 

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี ้
ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน
พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อคู่ค้าทีท่ าการซื้อขาย
ในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ 

ภายใน 15.00 น. ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคา่
คงเหลือของตราสารหนี้ (วัน Settlement) 
  

4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่าย
ดอกเบี้ยและเงินต้น 

5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือ 
ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนด 

6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุม 
ผู้ถือตราสารหนี้  พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งส าเนา
หนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ 

 กรณีปิดสมุดทะเบยีน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวนัแรก 

  กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้น าส่งสง่ส าเนา
หนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุมไมน่้อยกว่า 14 วัน 

 
 

7. งบการเงินประจ างวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ  
6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว 

 ไม่ได้เปน็บริษัทจดทะเบยีน จัดส่งภายใน 5 เดือน
นับตั้งแต่วนัทีส่ิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชี 

 บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปีจัดส่งภายใน 3 
เดือน นับตั้งแตส่ิ้นสดุรอบระยะเวลาบัญชี กรณี 
งบรายไตรมาสจดัส่งภายใน 45 วันนบัตั้งแต่สิน้สุด
รอบระยะเวลาบัญช ี
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ข้อมูลทั่วไป 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
8. รายงานประจ าปี (อาจจัดสง่ให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับ 

นักลงทนุทราบ) 
 

9. เมื่อเกิดเหตุผิดนัดไม่ช าระเงินตน้หรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิด
เหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเปน็เหตุผิดนัดตาม
ข้อก าหนดสิทธ ิ

ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทีเ่กิดเหตุผิดนัดช าระ 
หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการณ์ที่
อาจกลายเปน็เหตุผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

2. ข้อมูลเฉพาะส าหรับหุ้นกูป้ระเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

(Floating Rate Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
10.  การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการ  

 ค านวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อน 
 ภาวะปัจจุบนัที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

11.  อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด 

 แจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวัน
เร่ิมต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีก าหนดอัตราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหนา้
อย่างน้อย 2 วันท าการ ก่อนวันเร่ิมต้นค านวณ
ดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกวา่ 1 อัตรา) 

 ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของ
วันก าหนดอัตราดอกเบี้ย 

3. ข้อมูลเฉพาะส าหรับหุ้นกูต้ามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue) 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. มูลค่าของสินทรัพย์ค้ าประกนั (Collateral Balance) แจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันก่อนวันช าระดอกเบี้ย/

เงนิต้น 
2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ าประกันได้รับ  

(Interest Distribution) 
3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ าประกันได้รับการทยอยคืน 

ตามก าหนดเวลา (Scheduled Principal) 
4. เงินต้นที่ได้รับคืนก่อนก าหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค้ าประกัน 

(Prepaid Principal Collections) 
5. การผิดนัดช าระดอกเบี้ย/เงนิต้นของกองสินทรัพย์ค้ าประกนั 

ในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่ก าหนด 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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6. การช าระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นที่ผดินัดของกองสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries) 

7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองสนิทรัพย์ค้ าประกัน 
(Weighted Average Maturity) 

4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนอาจจะสง่ให้สมาคมหากมีการร้องขอ 
กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization Issue) 
ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 

ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through 

(Pass-through Rate) 
2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จา่ยอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว (Reset Rate) 

แจ้งล่วงหนา้ 3 วันท าการก่อนวนัที่จะเร่ิมใช้อัตรา
ดอกเบี้ยในงวดนั้น 
 
 

3. ส่วนของเงินตน้ต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รบัในแต่ละงวด 
(Distribution of Principal) 

4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด 
(Distribution of Interest) 

5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการช าระคืนดอกเบี้ยและ
เงินต้น (Remaining Certificate Balance) 

แจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 3 วันก่อนวันช าระดอกเบี้ย/
เงินต้น 

6. ส่วนตา่งของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกอง
สินทรัพย์ค้ าประกันกบัอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ 
(Excess Spread) 

7. การปรับปรุงการรับรู้ผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment) 

แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน  
3 วันท าการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง 

8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองสินทรัพย์ค้ าประกนั 
(Weighted Average Coupon) 

9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกองสนิทรัพย์ค้ าประกัน 
(Weighted Average Maturity) 

10. สัดส่วนระหว่างมูลคา่คงค้าง ณ งวดปัจจบุันต่อมูลคา่เร่ิมต้น
ของกองสินทรัพย์ค้ าประกนั (Principal Balance Factor) 

11. มูลค่าคงค้างของกองสนิทรัพย์ค้ าประกันต่อรุ่น  
(Notional Balance Per Class) 

12. มูลค่าคงค้างของกองสนิทรัพย์ค้ าประกันต่อกอง  
(Notional Balance Per Pool) 

13. จ านวนและสัดส่วนของการค้างช าระในกองสินทรัพย ์
ค้ าประกัน  (Delinquency Status) 
 

แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(Securitization Issue) 

ก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล 
ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

14. สัดส่วนระหว่างมูลคา่ของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นส ารอง ณ 
ปัจจุบนักับมูลคา่ของสินทรัพยท์ีถู่กจัดชั้นส ารองเมื่อเร่ิมต้น 
(Residual Factors) และข้อมูลอ่ืนใดตามที่สมาคมร้องขอ 
(แล้วแต่กรณี) 

นอกจากนี้ หากมีเอกสารอ่ืนใดที่ทางสมาคมเห็นว่ามีความจ าเป็น ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูล  
ให้ทางสมาคม 

 


