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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การซ้ือขายตราสารหนี้ พ.ศ. 2546 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 และขอ 33 ของขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย   เรื่อง   การซ้ือขาย การชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2542 ลงวันท่ี  31 สิงหาคม 2542 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนด
ไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2546  เปนตนไป 
 

 ขอ 2 ใหยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือขายบนกระดานพิเศษ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2541 ลงวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2541 
 
 ขอ 3 ในประกาศน้ี  
 *“ตราสารหน้ี”  หมายความวา  ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร หุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนกู
ระยะส้ัน หุนกูตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกู หรือ
หลักทรัพยอื่นใดในทํานองเดียวกับหลักทรัพยดังกลาว 
 (* บทนิยามคําวา “ตราสารหนี้” เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) 

  *“รายงาน Net Clearing” หมายความวา รายงานการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยสุทธิท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงรายการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยของ
สมาชิกสํานักหักบัญชีและของลูกคาทั้งหลายของสมาชิกสํานักหักบัญชีที่สมาชิกสํานักหักบัญชีมี
หนาท่ีชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยตอสํานักหักบัญชี 
  *“รายงาน Gross Clearing” หมายความวา รายงานการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยตามยอดทีละรายการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสํานักหักบัญชีจัดทําข้ึนเพื่อแสดงรายการชําระ
ราคาและสงมอบหลักทรัพยของสมาชิกสํานักหักบัญชีและของลูกคาท้ังหลายของสมาชิกสํานักหัก
บัญชีท่ีสมาชิกสํานักหักบัญชีมีหนาที่ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยตอสมาชิกสํานักหักบัญชี
คูกรณี 

*,**“หนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี” หมายความวา หนวยลงทุน
ของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
 (* เพิ่มเติมบทนิยามคําวา “รายงาน Net Clearing” “รายงาน Gross Clearing” และ “หนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้” โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขายตราสาร

หนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) 

ผลบังคับใช 

บทยกเลิก 

 



 (**เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน 

“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปลี่ยนคําที่ใช

ในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่                       

30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ .1 มกราคม .2553 เปนตนไป) 
 ขอ 4  การซ้ือขายตราสารหน้ีตองเปนการซ้ือขายบนกระดานหลัก กระดานหนวย

ยอย หรือกระดานรายใหญ  
 
 ขอ 5 การบันทึกราคาเสนอซ้ือขายตราสารหนี้บนกระดานหลักและกระดาน
หนวยยอยตองรวมดอกเบ้ียคางรับตามขอตกลงในตราสารหน้ีดวย (ถามี) โดยตองบันทึกราคาเสนอ
ซื้อขายเปนจุดทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  

 
*ขอ 5/1   การบันทึกการซ้ือขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญและการ

ซื้อขายนอกเวลาทําการประจําวันตองระบุรายการดังตอไปนี้ดวย 
    (1)   อักษรเครื่องหมาย “N” กรณีสมาชิกประสงคจะชําระราคาและสง
มอบหลักทรัพยตามรายงาน Net Clearing   
  (2)   อักษรเครื่องหมาย “G” พรอมระบุวันชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยตามระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด กรณีสมาชิกประสงคจะชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยตามรายงาน Gross Clearing 
 (* เพิ่มเติมความในขอ 5/1 โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย

ตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) 

 
 ขอ 6 การบันทึกราคาซ้ือขายตราสารหน้ีบนกระดานรายใหญและนอกเวลาทํา
การประจําวันตองรวมดอกเบ้ียคางรับตามขอตกลงในตราสารหน้ีดวย (ถามี) 
 

 ขอ 7  การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหลักตองเปนการเสนอซื้อขายที่มี
จํานวนตราสารหนี้เปนหนวยโดยหนวยของตราสารหนี้เทากับ 100 ตราสารหนี้ และตองมี
ปริมาณการเสนอซ้ือขายในแตละคราวไมเกิน 10,000 ตราสารหน้ี 
 การซื ้อขายตราสารหนี ้บนกระดานหลักใหเปนเช นเด ียวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพยบนกระดานหลักตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยดังตอไปนี้เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับประกาศนี้ 
  (1)  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขาย การชําระราคา และ
การสงมอบหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ยกเวนหลักเกณฑเรื ่องการเปลี่ยนแปลงของราคา
เสนอซื้อขายเพิ่มข้ึนสูงสุดหรือลดลงตํ่าสุดในแตละวัน 
                 (2)  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายบนกระดานหลัก 
ยกเวนหลักเกณฑในเรื่องราคาท่ีตรงตามชวง 

         

การบันทึกราคาบน
กระดาน หลักและ
กระดานหนวยยอย 

การบันทึกราคาบน 
กระดานรายใหญและ  
นอกเวลาทําการ 
ประจําวัน 

 การซ้ือขายบน 
 กระดานหลัก 

การระบุอักษร 
เครื่องหมายบน
กระดานรายใหญ 
และการซื้อขาย 
นอกเวลาทําการ
ประจําวัน 
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 ขอ 8 การซ้ือขายตราสารหนี้บนกระดานหนวยยอยใหเปนเชนเดียวกับการซ้ือ
ขายหลักทรัพยบนกระดานหลักตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซื้อขาย การชําระราคา 
และการสงมอบหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ยกเวนหลักเกณฑเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคา
เสนอซื้อขายเพิ่มข้ึนสูงสุดหรือลดลงตํ่าสุดในแตละวัน 
 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานหนวยยอยใหเปนเชนเดียวกับการซื้อขาย
หลักทรัพยบนกระดานหนวยยอยตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายบน
กระดานหนวยยอย ยกเวนหลักเกณฑเรื่องราคาท่ีตรงตามชวง 
 

*ขอ 8/1  ตราสารหนี้ท่ีทําการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานหนวยยอยในเวลา
ทําการประจําวัน ตราสารหน้ีดังกลาวตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) ไมมีขอจํากัดในการโอน  
(2) กรณีเปนตราสารหนี้ที่ตองมีการจัดอันดับความนาเชื่อ  ตอง

ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในแตละครั้งท่ีออกอยางนอยในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(Investment Grade) หรือเทียบเทา  จนกวาสิทธิเรียกรองตามตราสารหนี้จะระงับลง  หรือใน
กรณีที่ตราสารหนี้เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ตองเปนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความ
นา เ ชื่อถือโดยรวมในทํานองเดียวกับการจัดอันดับความนาเชื ่อถือของตราสารหนี้ตาม
หลักเกณฑดังกลาว 

 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรตลาดหลักทรัพยอาจผอนผันการจัด
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้โดยกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขไวดวยก็ได ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงความจําเปนของผูลงทุนในการมีขอมูลการจัดอันดับความนาเช่ือถือนั้น 

 
*ขอ 8/2   การซ้ือขายตราสารหน้ีท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ 8/1 ใหตราสารหน้ีดังกลาว

ทําการซ้ือขายในเวลาทําการประจําวันไดเฉพาะบนกระดานรายใหญหรือใหทําการซื้อขายนอก
เวลาทําการประจําวัน โดยตลาดหลักทรัพยจะกําหนดวันเริ่มใหทําการซื้อขายบนกระดานรายใหญ
หรือวันเริ่มใหทําการซื้อขายนอกเวลาทําการประจําวัน 
 (* เพิ่มเติมความในขอ 8/1 และขอ 8/2 โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 

การซ้ือขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548) 

 

 ขอ 9 การซื้อขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญตองมีปริมาณการซ้ือขาย
ในแตละคราวต้ังแต 10,000 ตราสารหน้ีข้ึนไป หรือมีมูลคาการซ้ือขายต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป โดย
คิดตามราคาท่ีผูซื้อและผูขายตกลงซ้ือขายตราสารหน้ี 
 การซ้ือขายตราสารหนี้บนกระดานรายใหญใหเปนเชนเดียวกับการซ้ือขาย
หลักทรัพยบนกระดานรายใหญตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซ้ือขายบนกระดาน
รายใหญเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 
 

การซ้ือขายบน
กระดานรายใหญ 

ตราสารหนี้ขาด 
คุณสมบัตติามขอ 
8/1  

เง่ือนไขการซ้ือ 
ขายตราสารหนีบ้น
กระดานหลักและ
กระดานหนวยยอย 



 ขอ 10 การซ้ือขายตราสารหน้ีนอกเวลาทําการประจําวัน ใหกระทําไดบน
กระดานหลัก หรือกระดานรายใหญ และใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1)  การซ้ือขายตราสารหน้ีบนกระดานหลักตองมีปริมาณการซ้ือขายใน
แตละคราวนอยกวา 10,000 ตราสารหน้ี และมีมูลคาการซื้อขายนอยกวา 10 ลานบาท โดยคิดตาม
ราคาท่ีผูซื้อและผูขายตกลงซ้ือขายตราสารหน้ี  
  (2)  การซ้ือขายตราสารหน้ีบนกระดานรายใหญตองมีปริมาณการซ้ือ
ขายในแตละคราวต้ังแต10,000 ตราสารหน้ีข้ึนไป หรือมีมูลคาการซ้ือขายต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
โดยคิดตามราคาท่ีผูซื้อและผูขายตกลงซ้ือขายตราสารหน้ี      
 การซ้ือขายตราสารหน้ีนอกเวลาทําการประจําวันใหเปนเชนเดียวกับการซ้ือขาย
หลักทรัพยนอกเวลาทําการประจําวันตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การซื้อขาย
หลักทรัพยนอกเวลาทําการประจําวันเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 
 
 ขอ 11 ใหสมาชิกจัดสงรายงานขอมูลการซื้อขายตราสารหน้ีนอกตลาด
หลักทรัพยไมวาจะเปนการซ้ือขายในฐานะนายหนาหรือตัวแทน หรือในนามของสมาชิกเองตอ
ตลาดหลักทรัพย ตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยจัดใหมีข้ึนภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือน  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  13 พฤศจิกายน 2546 
 

ลงนาม (กิตติรัตน ณ ระนอง) 
 

  (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) 
     กรรมการและผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช : เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันใน
ตลาดตราสารหน้ีของประเทศ และเพ่ิมแหลงระดมทุนของตราสารหลากหลายประเภทใหแกภาคเศรษฐกิจ
ตางๆของประเทศ ซึ่งการสงเสริมใหมีตลาดตราสารหนี้จะชวยพัฒนาตลาดทุนใหมีประสิทธิภาพและ
กวางขวางขึ้น จึงสมควรออกหลักเกณฑการซื้อขายตราสารหน้ีในตลาดหลักทรัพย  

การซ้ือขายนอก
เวลาทําการ
ประจําวัน 

 

การรายงานการ 
ซื้อขายนอก 
ตลาดหลักทรัพย 


