


  

 

พิธีปฏิบัติ 
เรื่อง  การให้บริการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจ าหน่ายตราสารหน้ี 

ภายใต้การให้บริการ Bond Platform 
_________________

1. เหตุผลในการออกพิธีปฏิบัติ 

พิธีปฏิบัติฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดท าข้ึนเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และข้ันตอนการปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการจ าหน่ายตราสารหนี้ เกี่ยวกบัการจ าหนา่ย
พันธบัตรออมทรพัย์ภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน และเพือ่ให้การประสานงานระหว่าง
ผู้ใช้บริการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรพัย์ภาครัฐ เป็นไปด้วยความราบรื่นและมปีระสิทธิภาพ ตามประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 4/2563 เรื่อง บริการจ าหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ 
Bond Platform ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

2. ขอบเขตของพิธีปฏิบัติ 

พิธีปฏิบัตินี้ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการจ าหน่าย
ตราสารหนีเ้กี่ยวกับการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรพัย์ภาครัฐผ่านระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ภายใต้
การใหบ้ริการ Bond Platform  

3. เน้ือหา 

3.1 ค านิยาม 

 “พันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ” หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกจิ เป็นต้น โดยจ าหน่ายแก่บุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร เพื่อเปน็ทางเลือกในการออมและการลงทุน 

  “วันที่จดทะเบียน” หมายถึง วันเริ่มต้นค านวณดอกเบี้ย   

3.2 การด าเนินการก่อนการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ 

ผู้ออกตราสารหนี้ มอบหมายบทบาทให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์ภาครัฐภายใต้การใหบ้ริการ Bond Platform ท าหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) นายทะเบียนตราสารหนี ้
(2) ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี ้
(3) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(4) หน้าที่อื่นใดทีผู่้ออกตราสารหนีก้ าหนด 
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3.3 การจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ 

3.3.1 การตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อก่อนจ าหน่าย 

(1) ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ต้อง
ด าเนนิการตามกระบวนการรูจ้ักผู้ซือ้ (Know Your Customer) และการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ
เกีย่วกบัผูซ้ื้อ (Customer Due Diligence) รวมทัง้ตอ้งได้รบัการยินยอมใหเ้กบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวจากผู้ซื้อตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายข้อมลูส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  

(2) ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ตามข้อ 3.3.1 (1)  รวมทั้งให้ตรวจสอบรายช่ือนิติบุคคล 
ที่มีสทิธิซือ้กบั Master Information (MI) ของระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี ้โดยในกรณีที่ไมพ่บรายช่ือ 
ใหป้ระสานงานผูอ้อกตราสารหนีเ้พือ่พจิารณาเพิม่รายช่ือใน MI นิติบุคคล ก่อนการจ าหน่ายให้นิติบุคคล
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ข้ันตอนการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแก่นิติบุคคลรายใหม่ มีรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 1 

3.3.2 การส่งข้อมลูการจ าหน่าย และการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ 

(1) ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ต้องส่งข้อมูลการจ าหน่ายเข้าระบบงาน
จ าหน่ายตราสารหนี้ภายในช่วงเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด โดยข้อมูลการจ าหน่ายต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือ
ช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการจ าหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน 

ทั้งนี้ ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนีส้ามารถส่งข้อมูลการจ าหนา่ยในส่วนที่ใช้
เพื่อการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ก่อน หรือส่งข้อมูลการ
จ าหน่ายในส่วนที่ใช้เพื่อการจัดสรรพนัธบตัรออมทรพัย์ภาครฐัพร้อมกบัข้อมลูอืน่ ๆ เช่น ข้อมลูทะเบียน
กรรมสทิธ์ิ ข้อมลูการน าฝากพนัธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ และข้อมลูการเปดิบญัชีหลักทรพัย์ (ถ้ามี) เป็นตน้ 

(2) ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้สามารถยกเลิกรายการจ าหน่าย   
ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่จดทะเบียน พร้อมระบุเหตุผลในการยกเลิก  

(3) ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนีส้ามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายได้  
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารแนบ 2 

(4) ตัวแทนจ าหนา่ยตราสารหนีส้ามารถเรยีกเกบ็เงินจากผู้ซือ้ไดต้าม 
วิธีปฏิบัต ิกระบวนการภายใน และความเหมาะสมของแตล่ะตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้  
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ทั้งนี้ ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
การจ าหน่ายก่อนระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้จะค านวณยอดเงินที่ตอ้งช าระให้แก่ผูอ้อกตราสารหนี ้
ณ เวลา 16.00 น. หากตอ้งการแก้ไขหรือยกเลกิรายการจ าหนา่ย ให้ด าเนินการก่อนเวลาดงักล่าว มิเช่นนั้น 
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้จะต้องช าระเงินตามยอดทีร่ะบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ค านวณได ้

3.3.3 การจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ 

(1) เมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจ าหน่ายตาม  
ข้อ 3.3.2 (1) แล้ว ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้จะก าหนดล าดับการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์
ภาครัฐให้แก่รายการจ าหน่าย โดยใช้วิธีการแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสทิธ์ิก่อน)  
ซึ่งพจิารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนีไ้ด้รับข้อมลูการจ าหน่าย  

ทั้งนี้ ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้จะตรวจสอบข้อมูลการจ าหน่าย 
ตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด โดยจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐใหก้ับรายการจ าหน่าย 
ที่ผ่านการตรวจสอบ พร้อมยืนยันผลให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี ้

(2) ตัวแทนจ าหนา่ยตราสารหนี้แจง้ผลการจดัสรรพันธบัตรออมทรพัย์
ภาครฐัแกผู่้ซื้อ  

3.4 การก าหนดวันท่ีจดทะเบียน 

วันที่จดทะเบียนของพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐทีผู่้ซือ้ได้รับการจัดสรร ให้ยึดวัน
และเวลาที่ระบบงานของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้บันทึกค าสั่งซื้อ โดยมหีลักเกณฑ์ดังนี ้

3.4.1 รายการจ าหน่ายที่ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนีบ้ันทึกค าสั่งซื้อภายในเวลา 
15.00 น. ของวันท าการ 

กรณีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้บันทึกค าสั่งซื้อเป็นการช าระเงินด้วย “เงินสด” 
หรือ “หักบัญชี” ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้จะก าหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันเดียวกับวันที่ 
ได้รับการจัดสรร 

กรณีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้บันทึกค าสั่งซื้อเป็นการช าระเงินด้วย “เช็ค” 
ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้จะก าหนดวันทีจ่ดทะเบียนเปน็วันท าการถัดจากวันทีไ่ด้รบัการจดัสรร 
ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท าการถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร 

3.4.2 รายการจ าหน่ายที่ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนีบ้ันทึกค าสั่งซือ้หลงัเวลา 
15.00 น. ของวันท าการ หรือบันทึกค าสั่งซื้อนอกวันท าการ 

กรณีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้บันทึกค าสั่งซื้อเป็นการช าระเงินด้วย “เงินสด” 
หรือ “หักบัญชี” ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนีจ้ะก าหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันท าการถัดจากวันที่
ได้รับการจัดสรร 
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กรณีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้บันทึกค าสั่งซื้อเป็นการช าระเงินด้วย “เช็ค” 
ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้จะก าหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันท าการที่ 2 ถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร 
ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท าการที่ 2 ถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร 

3.5 การช าระเงินให้กับผู้ออกตราสารหน้ี 

3.5.1 ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ประมวลผลรายการจ าหน่าย โดยค านวณ 
แจ้งยอดเงิน และสร้างข้อมูลการช าระเงินตามวันที่จดทะเบียน ณ เวลา 16.00 น. เพื่อให้ตัวแทน
จ าหน่ายตราสารหนี้ช าระเงินให้แก่ผูอ้อกตราสารหนี ้

ทั้งนี้ รายการจ าหน่ายที่กล่าวข้างต้น หากระบุประเภทการช าระเงินเปน็ “เช็ค” 
และทราบผลว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ยกเลิกรายการ
ดังกล่าวก่อนเวลา 16.00 น. หากไม่ด าเนินการจะถือว่ารายการจ าหน่ายน้ันมผีลในการค านวณยอดเงิน
ที่ตัวแทนจ าหน่ายต้องช าระให้แก่ผู้ออกตราสารหนี ้

3.5.2 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีเงินฝาก 
ของ ธปท. ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 3 และแจ้งผลการโอนเงินให้ ธปท. ทราบผ่านระบบงานจ าหน่าย
ตราสารหนีภ้ายในเวลา 16.30 น. ของวันที่โอนเงิน โดยการสร้างรายการโอนเงินดังกล่าว ตัวแทนจ าหน่าย 
ตราสารหนี้ควรระบเุลขทีอ่้างองิที่ได้รบัจากระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ให้ถูกตอ้ง  

กรณีมีเหตสุุดวิสัยที่ท าให้ตัวแทนจ าหน่ายไม่สามารถโอนเงินได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ตัวแทนจ าหน่ายต้องแจง้ ธปท. เพือ่ขอขยายเวลาช าระเงิน 

3.5.3 ธปท. รวบรวมเงินที่ได้รับจากตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้และโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนตเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนดภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ได้รับเงิน
จากตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี ้

3.6 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ 

3.6.1 กรณีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้พิจารณาว่าจ าเป็นต้องเปิดบัญชีฝาก
หลักทรัพย์ให้แก่ผูซ้ื้อ ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ในระบบงาน
จ าหน่ายตราสารหนี้ โดยระบุข้อมูลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก าหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกจิที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใด 
ที่ ธปท. และผู้ใช้บริการจ าหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน โดยให้ระบุหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว 
ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันท าการถัดจากวันที่จดทะเบียน โดยการแก้ไขข้อมูล 
จะด าเนินการได้เฉพาะส่วนที่ไม่กระทบต่อการจัดสรร 

ในกรณีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลบญัชีฝากหลักทรัพย ์
ก่อนเวลา 15.30 น. หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ซื้อที่เคยเปิดบัญชี 
ไว้ก่อนท ารายการจ าหน่าย ให้ด าเนินการผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ทั้งนี้ การแก้ไข 
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการจัดสรร 
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3.6.2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด าเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามข้อมูล 
ในข้อ 3.6.1 และจะแจ้งผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ให้ 
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ทราบ เพื่อติดตามผลและประสานงานให้การเปิดบัญชีหลักทรัพยเ์สรจ็สิ้น 
ก่อนการน าฝากพันธบัตรออมทรพัย์ภาครัฐที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์  

3.7 การฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ 

3.7.1 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ระบุข้อมูลเพื่อการฝากพันธบัตรออมทรัพย์
ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ 
ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บรกิารจ าหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน 

ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้สามารถระบุหรือแก้ไขข้อมูลเพื่อการฝากพันธบัตร
ออมทรัพย์ภาครัฐในส่วนที่ไมก่ระทบต่อการจัดสรรได้กอ่นเวลา 15.30 น. ของวันท าการถัดจากวันที่
จดทะเบียน 

3.7.2 ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้รวบรวมรายการจ าหน่ายที่ได้รับ 
การช าระเงินแล้วเสร็จในวันที่จดทะเบียนผ่านระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ เพื่อให้ศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์ด าเนินการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐภายในวันท าการถัดจากวันทีจ่ดทะเบียน 

3.7.3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น าฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชี 
ฝากหลักทรัพย์ตามข้อมูลรายการจ าหน่ายข้อ 3.7.2 และจะแจ้งผลการฝากหลักทรัพยผ์่านระบบงาน 
จ าหน่ายตราสารหนี้ เพื่อให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ด าเนินการแจง้ผูซ้ื้อต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ 
เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่กล่าวในวรรคแรก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะฝากพันธบัตรออมทรัพย์ 
ภาครัฐเข้าบัญชี Sink Account ของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี ้และให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอน 
พันธบตัรออมทรัพย์ภาครัฐผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ออกจากบญัชี Sink Account  
ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผูซ้ื้อให้แล้วเสรจ็ต่อไป 

3.7.4 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้น าข้อมูลการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ
เข้าระบบงานภายในของตน ให้แล้วเสรจ็ภายในวันท าการถัดจากวันที่ฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ 
และด าเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องเพื่อยืนยันการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้แกผู่้ซื้อ 

3.8 เวลาการให้บริการ 

3.8.1 ธปท. ให้บริการระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
ตลอด 24 ช่ัวโมง ยกเว้นกรณีการปิดใหบ้ริการเพื่อบ ารุงรักษาหรือเกิดเหตุขัดข้อง ธปท. จะแจ้งให้
สมาชิกทราบในเวลาอันควร 

3.8.2 ธปท. ให้บริการงานสนบัสนุนเพื่อให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานและดูแล
ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ ในวันท าการของ ธปท. เวลา 8.30 – 17.00 น. 
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3.9 การประสานงาน 

ผู้ใช้บริการจ าหน่ายตราสารหนี้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้บริการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดผู้ประสานงานตาม  
เอกสารแนบ 4 และในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลง ธปท. จะปรบัปรงุรายละเอียดผูป้ระสานงานทีเ่ผยแพร ่
ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บรกิารจ าหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน  

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้ 

ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2563  เป็นต้นไป 
 
 

    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    22  มิถุนายน  2563 
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เอกสารแนบ 1 

ขั้นตอนการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแก่นิติบุคคลรายใหม่ 
 

  ก่อนการจ าหน่ายพันธบัตรให้แก่นิติบุคคลรายใหม่ ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลนิติบุคคลรายใหม่ ดังนี ้

1. เป็นนิติบุคคลรายใหมท่ี่ไม่เคยซื้อกบัสถาบันตนเอง แต่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคลแล้ว 
2. เป็นนิติบุคคลรายใหมท่ี่ไม่เคยซื้อกบัสถาบันตนเอง และไม่มีข้อมลูใน MI นิติบุคคล 

กรณีท่ี 1 เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกบัสถาบันตนเอง แต่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคลแล้ว 

แนวทางด าเนินการ 
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยระบุ Institution Investor ID ตามที่
ก าหนดใน MI นิติบุคคล 
ผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. 
การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้กบันิติบุคคลรายนั้นได้ โดยระบุ 

Institution Investor ID ตามที่ก าหนดใน MI นิติบุคคล 
2. หากนิติบุคคลดงักล่าวใช้ Institution Reference ID แตกต่างจากทีร่ะบุใน MI นิติบุคคล ตัวแทน

จ าหน่ายตราสารหนี้แจง้ ธปท. ทาง E-mail พร้อมแนบส าเนาเอกสารจัดต้ังนิติบุคคล และเอกสารที่
แสดง Institution Reference ID ของนิติบุคคล 

3. ธปท. ท าการเพิ่ม Institution Reference ID ใน MI นิติบุคคลภายในเวลา 30 นาที 
4. ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้แจง้เตือนการปรบัปรุงข้อมลูนติิบุคคลไปยังระบบงานของตัวแทนจ าหน่าย

ตราสารหนี ้
5. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้เรียกข้อมลูเพื่อเก็บในระบบงานของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ 
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กรณีท่ี 2 เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกบัสถาบันตนเอง และไม่มีข้อมลูใน MI นิติบุคคล 

แนวทางด าเนินการ 
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจง้ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. เพื่อพิจารณาก่อนการจ าหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์ภาครัฐให้นิติบุคคลรายนั้น 
ผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. 
การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจง้ผู้ออกตราสารหนี้และ ธปท. ทาง E-mail พร้อมแนบส าเนาเอกสาร

ประกอบการพจิารณา ได้แก่ เอกสารจัดต้ังนิติบุคคลนั้น ๆ / เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง 
ว่าไม่แสวงหาก าไร / เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.  ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งผลการพจิารณาให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. ทาง E-mail ภายใน 
เวลา 3 ช่ัวโมง 

3.  ธปท. ท าการเพิ่มนิติบุคคลรายใหม่ใน MI นิติบุคคล ภายในเวลา 30 นาที 
4. ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้แจง้เตือนการเพิ่มข้อมูลนิติบคุคลไปยังระบบงานของตัวแทนจ าหน่าย 

ตราสารหนี ้
5.  ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้เรียกข้อมลูเพื่อเก็บในระบบงานของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ 
6.  ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้กบันิติบุคคลรายนั้นได้ โดยระบุ 

Institution Investor ID ตามค่าที่ก าหนดใน MI นิติบุคคล 
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เอกสารแนบ 2 

การแก้ไขรายการจ าหน่าย 
 
 ภายหลังจากทีร่ายการไดร้ับการจัดสรรแล้ว ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนีส้ามารถแก้ไขข้อมลูได้ 
โดยเป็นไปตามเงือ่นไขการจ าหน่ายตราสารหนี้ทีผู่้ออกตราสารหนี้ก าหนด รวมทัง้ต้องแจ้งผู้ออกตราสารหนี ้
ทราบถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบงานจ าหนา่ยทุกครั้ง  

(1) การแกไ้ขรายการจ าหน่ายก่อนการค านวณยอดช าระเงิน  
     (ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันท่ีจดทะเบียน) 

ล าดับ ข้อมูลท่ีแก้ไขได ้ เง่ือนไขการแก้ไข 
1 ประเภทบัตรอ้างองิ และเลขอ้างอิง  เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบงานจ าหน่าย 
2 ข้อมูลคุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิซื้อ เป็นไปตามเงื่อนไขทีผู่้ออกตราสารหนี้ก าหนด 
3 จ านวนเงิน สามารถเพิ่มหรือลดจ านวนเงินได้  

ในกรณีที่เพิ่มจ านวนเงิน ต้องไมเ่กินวงเงินจ าหน่ายกลาง
ที่เพียงพอต่อการจัดสรร 

4 รุ่นตราสารหนี ้ รุ่นตราสารหนี้ที่เปลี่ยนจะต้องมีวงเงินจ าหน่ายเพียงพอ 
5 ข้อมูลอื่นใด ข้อมูลที่ไมก่ระทบต่อเงื่อนไขการจ าหน่ายและการจัดสรร

พันธบัตรออมทรพัย์ภาครัฐ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เป็นต้น 

(2) การแกไ้ขรายการจ าหน่ายหลังการค านวณยอดช าระเงิน  
  (หลังเวลา 16.00 น. ของวันท่ีจดทะเบียน) 

ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้เช่นเดียวกับการแก้ไขรายการจ าหน่าย 
ก่อนการค านวณยอดช าระเงิน ตาม (1)  ยกเว้น การเพิ่มหรือลดจ านวนเงินไม่สามารถท าได้ โดยในกรณี 
ที่มีความจ าเป็นต้องการแยกรายการจ าหน่ายเป็นหลายรายการ สามารถด าเนินการได้ภายใต้จ านวนเงิน 
รวมเดิม 
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เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดการช าระเงิน 
 

 ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้รับช าระค่าตราสารหนี้จากผู้ซื้อ และให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้
โอนเงินค่าตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน้าท่ี ชื่อและเลขที่บัญชี ภายในระยะเวลา 

ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอน
เงินให้ ธปท. 

“กระแสรายวันงานจัดการ 
ตราสารหนี”้  
เลขที่ 001-003962-7 

ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่
ตัวแทนจ าหนา่ยตราสารหนี้ไดร้บั
ช าระเงินจากผู้ซือ้ 

ธปท. โอนเงินใหผู้้ออก 
ตราสารหนี ้

เปน็ไปตามที่ผูอ้อกตราสารหนี้
ก าหนด 

ภายในวันเดียวกันกับที่ตัวแทน
จ าหน่ายตราสารหนี้โอนให้ ธปท. 
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เอกสารแนบ 4 

รายชื่อผู้ประสานงาน 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ทีมจัดการพันธบัตร ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร  
   หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2283 5900 
   หมายเลขโทรสาร  0 2283 6873 
   E-mail Address  bondmgt@bot.or.th 

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

  ส านักจัดการหนี้ 1 
                      หมายเลขโทรศัพท ์        0 2265 8050 ต่อ 5304 
                     หมายเลขโทรสาร          0 2618 4705 

E-mail Address          pdmo.dmb1@pdmo.go.th 

                    ส านักพฒันาตลาดตราสารหนี ้
                      หมายเลขโทรศัพท ์        0 2271 7999 ต่อ 5809 
                      หมายเลขโทรสาร          0 2271 7999 ต่อ 5825 

 E-mail Address          savingsbond@pdmo.go.th 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ฝ่ายรบัฝากหลักทรัพย ์
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2009 9433 – 42 
 E-mail Address   AccountServicesUnit@set.or.th 

ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน 

  พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล      
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2626 4272, 0 2230 1926  
 
ฝ่ายหลักทรัพยบ์ริการ  
 หมายเลขโทรศัพท ์ 0 2230 2387, 0 2230 1596 
 E-mail Address  Corpactions.ssd@bangkokbank.com 
                              Custodyinstructions1.ssc@bangkokbank.com  

  

mailto:Corpactions.ssd@bangkokbank.com
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ธนาคารกรุงไทย (จ ากัด) มหาชน 

ฝ่ายบริการตลาดทุน 
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2298 0821 - 7 

E-mail Address   ca.cmk@ktb.co.th 

ทีม Insurance, Investment and Retail Deposit Product 
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2208 3071 - 75 
 E-mail Address   sa.wrm@ktb.co.th 

ธนาคารกสิกรไทย (จ ากัด) มหาชน  

งานจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ธุรกจิตลาดทุน 
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2867 4012 

E-mail Address   kbank_syndication@kasikornbank.com 

งานธุรกรรมหลกัทรัพย ์
 หมายเลขโทรศัพท์  0 2470 2361, 0 2470 2395 
 E-mail Address   TO_SecPri@kasikornbank.com  

ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ ากัด) มหาชน 

  Investment Channel Management  
   หมายเลขโทรศัพท์  0 2544 3872 
   E-mail Address:      investment_products@scb.co.th 
                           kanjanas@scb.co.th  
 

mailto:sa.wrm@ktb.co.th

