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แผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
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กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และเป็นไปตามที่กาหนดในข้อ 4.25 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่
สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond
Platform) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการในกรณีที่ระบบงานภายใต้ Bond Platform
ของสมาชิก ผู้ออกตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธปท. ขัดข้อง เพื่อให้ธุรกรรมตราสารหนี้
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด

หากมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ทีมจัดการพันธบัตร
สานักจัดการชาระเงินและพันธบัตร
ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2365 7665
โทรสาร 0 2283 6873
E-mail address : bondmgt@bot.or.th
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แผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติรองรับกรณีระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
หรือระบบอื่นใดภายใต้ Bond Platform ของ ธปท. และระบบงานของสมาชิกขัดข้อง
1.2 เพื่อกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิก และ ธปท. ให้ชัดเจน สามารถ
ดาเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดในแผนฉุกเฉิน
1.3 เพื่อให้การประสานงานระหว่างสมาชิก และ ธปท. เป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เหตุขัดข้องตามแผนฉุกเฉินต่อผู้เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด
2. ขอบเขตของสถานการณ์ที่รองรับตามแนวทางแผนฉุกเฉิน
แผนฉุกเฉินฉบับนี้สามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีระบบงานของ ธปท. สมาชิก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ Bond Platform ขัดข้อง ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ของ ธปท.
การติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
1. ช่องทางการประสานงานระหว่างกัน ให้แจ้งเบื้องต้นทางโทรศัพท์และแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง
ทาง E-mail โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานตามที่กาหนดไว้ในพิธีปฏิบัติ
เรื่อง การให้บริการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การ
ให้บริการ Bond Platform สาหรับรายชื่อผู้ประสานงาน ธปท. ตามเอกสารแนบ 3
2. เมื่อสมาชิก หรือ ThaiBMA พบว่าระบบงานของตนเอง หรือระบบงานของผู้เกี่ยวข้องเกิด
เหตุขัดข้อง ให้แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว ตามช่องทางในข้อ 1
3. เมื่อเหตุขัดข้องดังกล่าวถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายที่เกิดเหตุขัดข้องแจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว
ตามช่องทางในข้อ 1
4. เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ทาการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบก่อนเริ่มใช้งาน
3. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของผู้ออกตราสารหนี้ขัดข้อง
ประกอบด้วย 2 กรณี ดังนี้
3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย
3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจาหน่าย
1

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้
3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจาหน่าย 2 สัปดาห์ สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจาหน่าย
1 วันทาการ สาหรับพันธบัตรประเภทอื่น
แนวทางดาเนินการ : ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทนผู้ออกตราสารหนี้ที่ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ให้บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศการจาหน่าย เงื่อนไขจาหน่าย เป็นต้น
2. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ที่ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้
3. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจาหน่าย
แนวทางดาเนินการ : ธปท. ส่งข้อมูลยอดจาหน่ายจากระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลยอดจาหน่าย
2. ธปท. ส่งข้อมูลยอดจาหน่ายจากระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้ ทาง E-mail
4. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง
ประกอบด้วย 5 กรณี ดังนี้
4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย
4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจาหน่ายเพื่อการจัดสรร
4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายก่อน ธปท.
คานวณยอดชาระเงิน (Cut Off Payment)
4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชาระเงิน
4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่มีการชาระเงิน
แล้ว
ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้
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4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย
ในกรณีที่ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ก่อนวันที่เปิดจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ 2 สัปดาห์
แนวทางดาเนินการ : ธปท. ส่งข้อมูลตราสารหนี้ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ตามรูปแบบที่เรียกจาก
ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลตราสารหนี้
2. ธปท. ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ตามรูปแบบที่เรียกจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้
4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจาหน่ายเพื่อการจัดสรร
แบ่งเป็น 2 กรณี
4.2.1 กรณีระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนตัวแทนจาหน่าย
ตราสารหนี้ทั้งหมด
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจาหน่ายจนกว่าระบบของตนเองพร้อม
ใช้งาน โดยตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้รายอื่นยังคงจาหน่ายตราสารหนี้ได้ตามปกติ
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้
การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจาหน่ายจนกว่าระบบของตนเองจะพร้อมใช้งาน
2. กรณีที่ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องต้องการทราบยอดจาหน่ายคงเหลือเพื่อประเมิน
สถานการณ์การจาหน่าย ให้แจ้งขอข้อมูลดังกล่าวจาก ธปท.
3. เมื่อระบบงานของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานและเปิดจาหน่ายตราสารหนี้แล้ว ให้แจ้ง ธปท.
และผู้ออกตราสารหนี้ทราบ
4.2.2 กรณีระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนตัวแทนจาหน่าย
ตราสารหนี้ทั้งหมด
แนวทางดาเนินการ :
1. ใช้แผนจาหน่ายจากวงเงินสารอง (แผนฉุกเฉิน BOT-05)
2. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจาหน่ายจนกว่าระบบของตนเองพร้อมใช้งาน โดย
ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้รายอื่นยังคงจาหน่ายตราสารหนี้ได้ตามปกติ
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้
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การดาเนินการ
ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้พิจารณาผลกระทบต่อการจาหน่ายพันธบัตร เพื่อเลือกแนวทางดาเนินการที่
เหมาะสม
1. กรณีพบว่า มีผลกระทบต่อการจาหน่ายพันธบัตรภาพรวมทาให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรใน
ช่วงเวลานั้นได้ ให้ดาเนินการตามแนวทางดาเนินการที่ 1
โดยมีเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินใจใช้แผนจาหน่ายจากวงเงินสารอง (แผนฉุกเฉิน BOT-05) ดังนี้
• เป็นการจาหน่ายพันธบัตรรุ่นที่ต้องได้รับการจัดสรรวงเงินจากวงเงินกลาง
(ไม่ใช่รุ่นที่ขายผ่านวอลเล็ต สบม.)
• เกิดเหตุขัดข้องในช่วงวันเริ่มต้นของการจาหน่าย และผู้ออกฯ พิจารณาเห็นว่าหากหยุดการจาหน่ายจะ
ทาให้จาหน่ายได้ไม่เต็มวงเงิน
• เกิดเหตุขัดข้องในช่วงเวลาก่อน 12.00 น. ของวันที่มีการจาหน่ายพันธบัตร
• เกิดเหตุขัดข้องในเวลาใกล้สิ้นสุดช่วงเวลาการจาหน่าย แต่ยังมีวงเงินจาหน่ายคงเหลือ
• สมาชิกประเมินเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานานเกินกว่า 1 ชั่วโมง
2. กรณีพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อการจาหน่ายพันธบัตรภาพรวม ให้ดาเนินการตามแนวทางที่ 2 โดยให้ตัวแทน
จาหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจาหน่าย จนกว่าระบบของตนเองจะพร้อมใช้งาน โดยดาเนินการตาม
ข้อ 4.2.1
ทั้งนี้ การเลือกใช้แนวทางดาเนินการตามแผนฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจ
พิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมตามความจาเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น
4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายก่อน ธปท. คานวณ
ยอดชาระเงิน (Cut Off Payment)
ในกรณีที่ตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่มีวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่
ปัจจุบันได้ก่อนระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้คานวณยอดชาระเงินประจาวันในเวลา 16.00 น. (Cut Off
Payment)
แนวทางดาเนินการ : ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ตามข้อมูลในระบบงานจาหน่ายตรา
สารหนี้ และเมื่อระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุง
ข้อมูลการจาหน่ายที่ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลการชาระเงินสาหรับจัดทารายการโอนเงิน
2. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. และแจ้งผลการโอน
เงินให้ ธปท. ทราบทาง E-mail
3. การปรับปรุงข้อมูลการจาหน่ายดาเนินการ ดังนี้
3.1 กรณีระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานก่อนที่ข้อมูลการจาหน่ายที่ต้องการแก้ไขถูก
รวบรวมเพื่อนาฝาก ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลที่ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
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การดาเนินการ
3.2 กรณีระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน หลังจากข้อมูลการจาหน่ายที่ต้องการแก้ไขถูก
รวบรวมเพื่อนาฝาก ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลที่ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และหากเป็นการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้ดาเนินการดังนี้
 ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้พร้อมระบุเหตุผล
 ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Unblock ตราสารหนี้ สาหรับตราสารหนี้ที่กาหนดเงื่อนไขห้ามโอน
ก่อนเวลาที่กาหนด
 ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ทารายการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ระบบงานของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และแจ้ง ธปท. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
 ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Block ตราสารหนี้
4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชาระเงิน
แนวทางดาเนินการ : ธปท. แจ้งข้อมูลการชาระเงินจากระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ให้ตัวแทนจาหน่าย
ตราสารหนี้ เพื่อโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น.
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลการชาระเงิน
2. ธปท. แจ้งข้อมูลการชาระเงินให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้
3. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. และแจ้งผลการโอน
เงินให้ ธปท. ทราบทาง E-mail
4. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น.
4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่ชาระเงินแล้ว
แนวทางดาเนินการ : เมื่อระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้
ปรับปรุงข้อมูลการจาหน่ายที่ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ดาเนินการตามข้อ 3 ของแผน SA-03
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5. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ธปท. ขัดข้อง
ประกอบด้วย 12 กรณี ดังนี้
5.1 แผน BOT-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย
เนื่องจากระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง
5.2 แผน BOT-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย
เนื่องจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เชื่อมต่อกับระบบกาหนด Symbol หรือระบบกาหนด ISIN ไม่ได้
5.3 แผน BOT-03: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการ
จาหน่าย
5.4 แผน BOT-04: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ แต่ไม่
มีผลกระทบกับการจาหน่ายภาพรวม
5.5 แผน BOT-05: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และมี
ผลกระทบกับการจาหน่ายภาพรวม
5.6 แผน BOT-06: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายก่อน ธปท.
คานวณยอดชาระเงิน (Cut Off Payment)
5.7 แผน BOT-07: ธปท. ไม่สามารถคานวณยอดชาระเงิน (Cut Off Payment)
5.8 แผน BOT-08: ธปท. ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชาระเงิน
5.9 แผน BOT-09: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่ชาระเงินแล้ว
5.10 แผน BOT-10: ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจาหน่ายเพื่อส่งฝากพันธบัตร (Cut Off Data)
5.11 แผน BOT-11: ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจาหน่ายประจาวันให้ ThaiBMA
ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้
5.1 แผน BOT-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย เนื่องจาก
ระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจาหน่าย 2 สัปดาห์ สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจาหน่าย
1 วันทาการ สาหรับพันธบัตรประเภทอื่น
แนวทางดาเนินการ : ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทนผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบงานภายในของ ธปท.
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจาหน่ายให้ ThaiBMA
2. ThaiBMA กาหนด Symbol และส่งข้อมูลตราสารหนี้ให้ ธปท. ทาง E-mail
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การดาเนินการ
3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานภายในของ ธปท. เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ISIN
และ CFI Code
4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้
5 ธปท. นาข้อมูลตราสารหนี้เข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เมื่อระบบพร้อมใช้งาน
6. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
5.2 แผน BOT-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่าย เนื่องจาก
ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบกาหนด Symbol หรือระบบกาหนด ISIN ไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจาหน่าย 2 สัปดาห์ สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือภายในเวลา 12.00 น. ของวันทาการก่อนเปิด
จาหน่าย สาหรับพันธบัตรประเภทอื่น
แนวทางดาเนินการ : ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ThaiBMA กาหนด Symbol และ ธปท. แจ้งศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กาหนด ISIN และ CFI Code
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทราบ และแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจาหน่ายให้ ThaiBMA เพื่อกาหนด
Symbol
2. ThaiBMA ส่งไฟล์ข้อมูลตราสารหนี้พร้อม Symbol ให้ ธปท. ทางE-mail
3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่ายผ่านระบบงานของ ธปท. เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กาหนด ISIN และ CFI Code
4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้
5. ธปท. นาข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่ายเข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เมื่อระบบพร้อมใช้งาน
6. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
5.3 แผน BOT-03: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้
ในกรณีที่ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานจาหน่าย
ตราสารหนี้ได้ ก่อนวันที่เปิดจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 สัปดาห์
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ขอข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้
การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อมูลตราสารหนี้จากผู้ออกตราสารหนี้
2. ผู้ออกตราสารหนี้ส่งข้อมูลฯ ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้
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5.4 แผน BOT-04: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ แต่ไม่มี
ผลกระทบกับการจาหน่ายภาพรวม ทาให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ หยุดการจาหน่ายจนกว่าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
พร้อมใช้งาน
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้หยุดจาหน่ายพันธบัตร
2. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้เริ่มจาหน่ายพันธบัตรตามปกติ เมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
5.5 แผน BOT-05: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และมี
ผลกระทบกับการจาหน่ายภาพรวม ทาให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้ (“แผน
จาหน่ายจากวงเงินสารอง”)
5.5.1 กรณีระบบขัดข้องและสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 1 วัน
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้จาหน่ายจากวงเงินสารองตามที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด
และให้ชาระเงินผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. โดยเมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้
งาน ให้ตัวแทนจาหน่ายส่งข้อมูลการจาหน่ายเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ เพื่อดาเนินการขั้นตอน
ต่อไป
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้
การดาเนินการ
1. การแจ้งเหตุขัดข้อง
2. การประกาศใช้แผนจาหน่ายจากวงเงินสารอง
3. การกาหนดวงเงินสารอง
4. การจาหน่ายจากวงเงินสารอง
5. การสรุปยอดจาหน่าย Same-Day
6. การชาระเงินค่าจาหน่ายตามยอดจาหน่าย Same-Day
7. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ
8. การปิดการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
9. การปรับปรุงรายการจาหน่าย Online
10. การส่งรายการจาหน่ายจากวงเงินสารองเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
11. การประมวลผลรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
12. การส่งปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารองเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
13. การประมวลผลการปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
14. การจาหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง
ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนดาเนินการของแผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารองเป็นไปตามเอกสารแนบ 1
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5.5.2 กรณีระบบขัดข้องและใช้เวลาฟื้นฟูมากกว่า 1 วัน
แนวทางดาเนินการ : ในแต่ละวันที่ระบบยังคงขัดข้อง ให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้จาหน่ายจากวงเงิน
สารองตามที่ผู้ออกตราสารหนี้กาหนด สรุปยอดจาหน่ายและชาระเงินผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 16.30น.
ทุกวัน สาหรับวันที่ฟื้นฟูระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานแล้ว ให้ตัวแทนจาหน่ายทยอยส่งข้อมูล
การจาหน่ายเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ทีละวัน เพื่อดาเนินการขั้นตอนต่อไป
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้
การดาเนินการ
ดาเนินการเฉพาะวันแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง
1. การแจ้งเหตุขัดข้อง
2. การประกาศใช้แผนจาหน่ายจากวงเงินสารอง
3. การกาหนดวงเงินสารอง
ดาเนินการทุกวันในช่วงที่ระบบยังคงขัดข้อง
4. การจาหน่ายจากวงเงินสารอง
5. การสรุปยอดจาหน่าย Same-Day
6. การชาระเงินค่าจาหน่ายตามยอดจาหน่าย Same-Day
ดาเนินการเฉพาะวันที่ระบบทางานได้ตามปกติ
7. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ
8. การปิดการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
9. การปรับปรุงรายการจาหน่าย Online ของวันแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง
10. ดาเนินการนาส่งข้อมูลจาหน่ายและประมวลผลทีละวันจนครบ
10.1 การส่งรายการจาหน่ายจากวงเงินสารองเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
10.2 การประมวลผลรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
10.3 การส่งปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารองเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
10.4 การประมวลผลการปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
11. การจาหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง
ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนดาเนินการของแผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง กรณีระบบขัดข้อง
มากกว่า 1 วัน เป็นไปตามเอกสารแนบ 2
5.6 แผน BOT-06: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายก่อน ธปท. คานวณ
ยอดชาระเงิน (Cut Off Payment) ประจาวัน
ในกรณีที่ตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่กาหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่
ปัจจุบันได้
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามยอดจาหน่ายที่แจ้ง ธปท. และปรับปรุงข้อมูล
การจาหน่ายให้ถูกต้องตรงกับยอดเงินที่โอนให้ ธปท. เมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ผู้ออกตราสารหนี้
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การดาเนินการ
1. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้งยอดจาหน่ายที่ถูกกาหนดวันจดทะเบียนเป็นวันปัจจุบัน (Same-Day) จาก
ระบบของตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ให้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ ก่อนเวลา 16.30 น.
2. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามจานวนที่แจ้งให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น.
3. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น.
4. เมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจาหน่าย Same-Day ภายใน 2
ชม. หลังจากระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
 ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลการจาหน่าย Same-Day ให้เท่ากับยอดเงินที่โอนให้ ธปท.
 ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
 ธปท. ปรับปรุงสถานะการชาระเงินของรายการจาหน่ายหลังจากตรวจสอบการชาระเงินจากตัวแทนตรา
สารหนี้
5.7 แผน BOT-07: ธปท. ไม่สามารถคานวณยอดชาระเงิน (Cut Off Payment)
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามยอดจาหน่ายที่แจ้ง ธปท. และปรับปรุง
ข้อมูลการจาหน่ายให้ถูกต้องตรงกับยอดเงินที่โอนให้ ธปท. เมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
ดาเนินการตามแผน BOT-06
5.8 แผน BOT-08: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชาระเงิน
แนวทางดาเนินการ : ธปท. แจ้งข้อมูลการชาระเงินให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้เพื่อโอนเงินให้ ธปท.
ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น.
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ธปท. แจ้งข้อมูลการชาระเงินให้ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้
(ใช้ข้อมูลจาก E-mail แจ้งยอดฯ ที่ ธปท. ได้รับจากระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้)
2. ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น.
3. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น.
4. ธปท. ตรวจสอบการชาระเงินจากตัวแทนตราสารหนี้ และปรับปรุงสถานะการชาระเงินของรายการจาหน่าย
เมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
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5.9 แผน BOT-09: ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่ชาระเงินแล้ว
แนวทางดาเนินการ : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้แก้ไขข้อมูลการจาหน่ายที่ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
หรือ ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
ดาเนินการตามข้อ 3 ของแผน SA-03
5.10 แผน BOT-10: ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจาหน่ายเพื่อส่งฝาก (Cut off Data)
แนวทางดาเนินการ : เลื่อนฝากพันธบัตรเป็นวันทาการถัดไป หรือเมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อม
ใช้งาน
ผู้เกี่ยวข้อง : ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
1. ธปท. แจ้งเลื่อนการฝากพันธบัตรเป็นวันทาการถัดไป หรือเมื่อระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน
2. ธปท. รวบรวมข้อมูลการจาหน่ายเพื่อเตรียมฝากพันธบัตร (Cut off Data)
3. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดาเนินการฝากพันธบัตร
5.11 แผน BOT-11: ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจาหน่ายประจาวันให้ ThaiBMA
แนวทางดาเนินการ : แจ้งยอดจาหน่ายประจาวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail
ผู้เกี่ยวข้อง : ThaiBMA และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ธปท. แจ้งเหตุขัดข้องให้ ThaiBMA ทราบ ทาง E-mail
Subject : BOT System Down Alert – Saving Bond Sales Amount #ThaiBMASymbol#
เช่น BOT System Down Alert – Saving Bond Sales Amount SB238A
To : register@thaibma.or.th
CC : IT@thaibma.or.th
2. ธปท. แจ้งยอดจาหน่ายประจาวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail ภายในเวลา 18:00 ของยอดขาย ณ วันนั้นๆ (T)
Subject : BOT System down – รายงานการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
#ThaiBMASymbol# วันที่ #วว. ดด. ปป.#
เช่น BOT System down – รายงานการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง SB238A
วันที่ 4 ส.ค. 63
To : register@thaibma.or.th
CC : IT@thaibma.or.th
3. หาก ธปท. ฟื้นฟูระบบเรียบร้อยจะมีการส่ง E-mail
Subject : BOT System Up Alert – Saving Bond Sales Amount
To : register@thaibma.or.th
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การดาเนินการ
CC : IT@thaibma.or.th
6. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ขัดข้อง
ประกอบด้วย 3 กรณี ดังนี้
6.1 แผน TSD-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ ISIN
ขัดข้อง
6.2 แผน TSD-02: ศูนย์รับฝากตราสารหนี้ไม่สามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
6.3 แผน TSD-03: ศูนย์รับฝากตราสารหนี้ไม่สามารถฝากพันธบัตร
ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้
6.1 แผน TSD-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ ISIN
ขัดข้อง
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจาหน่าย 2 สัปดาห์ สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจาหน่าย
1 วันทาการ สาหรับพันธบัตรประเภทอื่น
แนวทางดาเนินการ : ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ISIN และ CFI Code ทาง E-mail
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
1. ธปท. แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ISIN และ CFI Code ทางE-mail
2. ธปท. นาข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจาหน่ายเข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้
3. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เพื่อดาเนินการต่อไป
6.2 แผน TSD-02: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
แนวทางดาเนินการ : ดาเนินการเมื่อระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมใช้งาน หรือ ตัวแทนจาหน่าย
ตราสารหนี้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ PTI
ผู้เกี่ยวข้อง : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้
การดาเนินการ
1. กรณีระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมใช้งานก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทาการถัดจากวันที่จดทะเบียน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้ตามปกติ
2. กรณีระบบฯ พร้อมใช้งานหลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการถัดจากวันที่จดทะเบียน ตัวแทนจาหน่ายตราสาร
หนี้ดาเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ PTI
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6.3 แผน TSD-03 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตร
แนวทางดาเนินการ : เลื่อนฝากพันธบัตรในวันทาการถัดไป
ผู้เกี่ยวข้อง : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนจาหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการเลื่อนฝากพันธบัตรเป็นวันทาการถัดไป
2. ในวันทาการถัดไป เมื่อระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมใช้งานก่อนเวลา 16.00 น. จะดาเนินการฝาก
พันธบัตรตามปกติ หากพร้อมใช้งานหลังเวลา 16.00 น. จะเลื่อนไปฝากพันธบัตรเป็นวันทาการถัดไป
7. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ThaiBMA ขัดข้อง ประกอบด้วย 2 กรณี ดังนี้
7.1 แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ
Symbol ขัดข้อง
7.2 แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจาหน่ายประจาวัน
ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้
7.1 แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เนื่องจากระบบขอ
Symbol ขัดข้อง
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจาหน่าย 2 สัปดาห์ สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจาหน่าย
1 วันทาการ สาหรับพันธบัตรประเภทอื่น เนื่องจากระบบขอ Symbol ขัดข้อง
แนวทางดาเนินการ : ผู้ออกตราสารหนี้ แจ้ง ThaiBMA กาหนด Symbol และ ธปท. แจ้งศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กาหนด ISIN และ CFI Code
ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
การดาเนินการ
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทราบ และแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจาหน่ายให้ ThaiBMA เพื่อกาหนด
Symbol
2. ThaiBMA ส่งไฟล์ข้อมูลตราสารหนี้พร้อม Symbol ให้ ธปท. ทาง E-mail
3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานของ ธปท. ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ISIN และ CFI
Code
4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้
5. ธปท. นาข้อมูลตราสารหนี้เข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้

13

7.2 แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจาหน่ายประจาวัน
แนวทางดาเนินการ : ธปท. แจ้งยอดจาหน่ายประจาวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail
ผู้เกี่ยวข้อง : ThaiBMA และ ธปท.
การดาเนินการ
1. ThaiBMA แจ้ง ธปท. เพื่อขอให้แจ้งยอดจาหน่ายประจาวันให้ทาง E-mail
2. ธปท. แจ้งยอดจาหน่ายให้ ThaiBMA ทาง E-mail
8. การยกเลิกข้อมูลในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber
กรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย หรือภัย Cyber กับระบบงานของ ธปท. หรือสมาชิก ซึ่งทาให้
ข้อมูลตราสารหนี้และ/หรือรายการจาหน่าย (ข้อมูล) ในระบบงานไม่ถูกต้อง ให้ดาเนินการดังนี้
8.1 กรณีเกิดเหตุกบั ระบบงานของสมาชิก
1. กรณีระบบงานของสมาชิกเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber ให้สมาชิกแจ้ง
เหตุขัดข้องแก่ ธปท. ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่กาหนดในข้อ 2 การติดต่อประสานงานเมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง
2. กรณีเป็นเหตุที่เกิดจากภัย Cyber ให้สมาชิกหยุดการทารายการผ่านระบบงานและยุติการ
เชื่อมต่อกับระบบงานของ ธปท. ทันที
3. สมาชิกตรวจสอบข้อมูลในระบบงานของสมาชิกกับระบบงานของ ธปท. (Reconcile) หาก
สมาชิกไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ให้แจ้งขอข้อมูลจาก ธปท. ทาง e-Mail เพื่อ
นาไปใช้ในการตรวจสอบ
4. สมาชิกแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแก่ ธปท. ทาง e-Mail กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ระบุ
รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย
5. ธปท. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิก ก่อนแจ้งให้สมาชิกดาเนินการปรับปรุงข้อมูล (ยกเลิกหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล) ให้
ถูกต้องตรงกัน
6. สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบ เมื่อดาเนินปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ
7. กรณีทสี่ มาชิกไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของ ธปท. ได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยง
ระบบงานกับ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกใช้งานไม่ได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดก็ตาม ให้สมาชิกแจ้ง
ธปท. ทาง e-Mail เพื่อขอให้ ธปท. ดาเนินการแทน โดยระบุเหตุผลความจาเป็นที่ทาให้สมาชิกไม่สามารถ
ดาเนินการเองได้
8. เมื่อ ธปท. ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นของสมาชิก และดาเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบทาง e-Mail
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8.2 กรณีเกิดเหตุกบั ระบบของงาน ธปท.
1. กรณีระบบงานของ ธปท. เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber ธปท. จะแจ้ง
เหตุขัดข้องแก่สมาชิก ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่กาหนดในข้อ 2 การติดต่อประสานงานเมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง
2. กรณีเป็นเหตุที่เกิดจากภัย Cyber ธปท. จะยุติการเชื่อมต่อกับระบบงานของสมาชิกและแจ้งให้
สมาชิกหยุดการทารายการผ่านระบบงานทันที
3. เมื่อ ธปท. ดาเนินการฟื้นฟูระบบจนสามารถใช้งานได้ ธปท.จะแจ้งสมาชิกทาง e-Mail เพื่อให้
ดาเนินการเชื่อมโยงระบบงานกับ ธปท. และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานของ ธปท. กับ
ระบบงานของสมาชิก (Reconcile) หากสมาชิกยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ให้
แจ้งขอข้อมูลจาก ธปท. เพื่อนาไปใช้ในการตรวจสอบ
4. สมาชิกแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแก่ ธปท. ทาง e-Mail กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ระบุ
รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย
5. ธปท. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิก ก่อนแจ้งให้สมาชิกดาเนินการปรับปรุงข้อมูล (ยกเลิกหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล) ให้
ถูกต้องตรงกัน
6. สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบ เมื่อดาเนินปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ
7. กรณีที่สมาชิกไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของ ธปท. ได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยง
ระบบงานกับ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกใช้งานไม่ได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดก็ตาม ให้สมาชิกแจ้ง
ธปท. ทาง e-Mail เพื่อขอให้ ธปท. ดาเนินการแทน โดยระบุเหตุผลความจาเป็นที่ทาให้สมาชิกไม่สามารถ
ดาเนินการเองได้
8. เมื่อ ธปท. ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นของสมาชิก และดาเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบทาง e-Mail
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เอกสารแนบ 1 – แผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง กรณีระบบขัดข้อง 1 วัน
ผู้ดาเนินการ

ลาดับ

ตัวแทนจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่าย

1
1.1
1.2

2

งานที่ดาเนินการ
ตัวแทนจาหน่ายจาหน่ายจากวงเงินกลางได้ตามปกติ
ตัวแทนจาหน่ายจาหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลางโดยส่งรายการเข้ามาที่ระบบงานจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถจาหน่ายจากวงเงินกลางได้
ตัวแทนจาหน่ายส่งรายการจาหน่ายไม่ได้
ธนาคารตัวแทนแจ้งปัญหาให้ ธปท. ทราบทันทีที่เกิดเหตุ
ธนาคารตัวแทนตรวจสอบพบว่าเกิดจาก
(1) ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ให้ (2) ระบบงานของตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงาน
เตรียมความพร้อมกรณีใช้แผนจาหน่ายจาก
จาหน่ายตราสารหนี้ได้ ให้ดาเนินการตามแผนของธนาคารฯ และแจ้ง
วงเงินสารอง
ธปท. เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
การพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง
(1) กรณีระบบงานจาหน่ายตราสารหนีข้ ัดข้อง (2) กรณีระบบงานของตัวแทนจาหน่าย
ธปท. แจ้งผู้เกีย่ วข้องฯ ทราบ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ได้
ธปท. ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพือ่ พิจารณาใช้แผนฉุกเฉินฯ

ธปท.
ผู้ออกตราสารหนี้

2.1

ผู้ออกตราสารหนี้
ธปท.

2.2 ผู้ออกตราสารหนีพ้ ิจารณาการใช้แผนฉุกเฉินฯ
2.3 1) ไม่ใช้แผนฉุกเฉินฯ
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งหยุดการ
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งหยุดการจาหน่าย รอการฟื้นฟูระบบ
จาหน่าย และรอการฟื้นฟูระบบของ ธปท.
ฯ ของตัวแทนจาหน่ายครบทุกแห่ง
2.4 2) ใช้แผนฉุกเฉินฯ : ธปท. แจ้งใช้แผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง
3 การกาหนดวงเงินสารอง
(1) กรณีระบบงานจาหน่ายตราสารหนีข้ ัดข้อง 2) กรณีระบบงานของตัวแทนจาหน่าย
ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ได้
3.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายให้แจ้งยอดจาหน่ายสะสมที่ได้รับจัดสรรจากระบบงานจาหน่าย (ตั้งแต่วันเปิดจาหน่ายวันแรก
- ระบบฯ ขัดข้อง)
3.2 ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่ายสะสมฯ ให้ ธปท.
3.3 ธปท. แจ้งวงเงินจาหน่ายคงเหลือให้ผู้ออกฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินสารองให้
แต่ละตัวแทนจาหน่าย
3.4 ผู้ออกตราสารหนีแ้ จ้งวงเงินสารองที่จัดสรรให้ตัวแทนจาหน่ายและ ธปท. ทราบ
4 การจาหน่ายจากวงเงินสารอง
4.1 ตัวแทนจาหน่ายปรับระบบงานภายในเพื่อจาหน่ายจากวงเงินสารอง
4.2 ตัวแทนจาหน่ายเปิดจาหน่ายจากวงเงินสารอง ไม่เกินวงเงินสารองที่ได้รับจัดสรร และตามเงื่อนไขการจาหน่ายที่ผู้ออกฯ
กาหนด ยกเว้นการตรวจสอบโควต้ารายบุคคล
4.3 ตัวแทนจาหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อเริ่มเปิดการจาหน่ายฯ
4.4 ตัวแทนจาหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อจานวนได้ครบวงเงินสารองที่ได้รับ ก่อน ธปท. แจ้งหยุดการจาหน่าย
4.5 การจาหน่ายให้นิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่มีรายชื่อในข้อมูล MI นิติบุคคล ให้ตัวแทนจาหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนีแ้ ละ ธปท.
พิจารณาก่อนจาหน่าย
4.6 ผู้ออกตราสารหนีแ้ จ้งผลการพิจารณาสิทธิในการซื้อของนิติบุคคลรายดังกล่าว ให้ตัวแทนจาหน่ายและ ธปท. ทราบ
และ ธปท. แจ้งเลข Institution Investor ID ให้ตัวแทนจาหน่ายทราบ
5 สรุปยอดจาหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 15.30-16.00 น.
5.1 ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่าย Sameday ให้ ธปท. ทราบ ภายในเวลา 16.00 น.
6 การชาระเงินค่าจาหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 16.00 - 17.00
6.1 ตัวแทนจาหน่ายโอนเงินค่าจาหน่าย SameDay ให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต
ภายในเวลา 16.30 น.

ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย
ธปท.
ผู้ออกตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่าย

ผู้ออกตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่าย
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ผู้ดาเนินการ
ธปท.

ลาดับ
งานที่ดาเนินการ
6.2 ธปท. โอนเงินค่าจาหน่าย SameDay ให้ ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต
ภายในเวลา 17.00 น.
6.3 ธปท. เมลแจ้งยอดจาหน่ายให้ ThaiBMA

ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย

7
7.1
7.2

ผู้ออกตราสารหนี้

7.3
7.4

ธปท.

7.5
8
8.1

ตัวแทนจาหน่าย

8.2
9

เมื่อระบบพร้อมใช้งาน
การตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายและผู้ออกฯ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ตัวแทนจาหน่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบ
- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection
CS Health Check
- POST/csHealthCheck
- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}
DLT Health Check
- POST/dltHealthCheck
- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}
- API เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจาหน่าย Online (เพื่อ Reconcile ยอด)
- GET/salesTransactions/sellingAgent (B02.4.4 View Bond Sale Transaction ตามตัวแทนจาหน่าย)
ตัวแทนจาหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ
ผู้ออกตราสารหนี้ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection
CS Health Check
- POST/csHealthCheck
- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}
DLT Health Check
- POST/dltHealthCheck
- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}
ผู้ออกตราสารหนีแ้ จ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ
ปิดการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายให้ปิดจาหน่ายจากวงเงินสารอง
โดยจะกาหนดเวลาปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ตัวแทนจาหน่ายปิดจาหน่ายจากวงเงินสารอง
การปรับปรุงรายการจาหน่าย Online ทั้ง Sameday และ Nextday
(สมมติฐาน: ไม่มี dataloss)
**หากสถาบันใดพบปัญหา data loss จะต้องมีหน้าที่ซ่อมรายการให้กลับมาตามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี**

ผู้ออกตราสารหนี้
ธปท.

ตัวแทนจาหน่าย

9.1 ผู้ออกตราสารหนีป้ รับวงเงินกลาง และ วงเงินสารอง ในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
9.2 ผูอ้ อกตราสารหนีแ้ จ้ง ธปท. เมื่อดาเนินการเสร็จ
9.3 ธปท. เพิ่ม MI นิติบุคคลรายใหม่ฯ ที่ผู้ออกฯ พิจารณาให้ซื้อพันธบัตร ในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
- แจ้ง ธปท. เมื่อดาเนินการเสร็จ
9.4 ธปท. เปิดระบบ ONLINE
9.5 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายปรับปรุงรายการจาหน่าย Online
9.6 ตัวแทนจาหน่ายปรับปรุงรายการจาหน่าย Online
- Sameday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. ได้แก่ ยกเลิกรายการจาหน่าย ลดวงเงิน
รายการจาหน่าย
- Nextday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดที่แจ้ง ธปท.
**ตัวแทนจาหน่ายต้องปิดช่องทางการจาหน่ายจากวงเงินกลาง**

ธปท.

9.7 แจ้งยอดจาหน่าย Online (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
10 การส่งรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
10.1 ธปท. เปิดระบบ BCP
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ผู้ดาเนินการ
ตัวแทนจาหน่าย

ธปท.

ตัวแทนจาหน่าย
ธปท.

ตัวแทนจาหน่าย

ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย
ผู้ออกตราสารหนี้
ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย

ลาดับ
งานที่ดาเนินการ
10.2 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายส่งรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
10.3 ตัวแทนจาหน่ายส่งรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
10.4 ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่ายจากวงเงินสารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ
11 การประมวลผลรายการจาหน่าย BCP
ดาเนินการเมื่อตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งส่งรายการ BCP แล้วเสร็จ
11.1 ธปท. แจ้งปิดรับรายการจาหน่าย BCP
11.2 ธปท. ประมวลผลรายการจาหน่าย BCP โดย การจัดเรียงรายการจาหน่ายของทุกตัวแทนตามเวลาทารายการที่เกิดขึ้น
จริง (เวลาที่ลูกค้าทารายการผ่านช่องทางจาหน่าย)
11.3 ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวั แทนจาหน่ายทราบ
11.4 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP อีกครั้ง
12 การส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
12.1 ธปท. เปิดระบบ BCP
12.2 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
- Sameday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท.
- Nextday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดที่แจ้ง ธปท.
12.3 ตัวแทนจาหน่ายส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
12.4 ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่ายจากวงเงินสารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ
13 การประมวลผลการปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP
ดาเนินการเมื่อตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งส่งปรับปรุงรายการ BCP แล้วเสร็จ
13.1 ธปท. แจ้งปิดรับการปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
13.1 ธปท. ประมวลผลการปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
13.1 ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวั แทนจาหน่ายทราบ
13.4 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP อีกครั้ง
14 การจาหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง
14.1 ผู้ออกตราสารหนีป้ รับวงเงินกลาง และ วงเงินสารอง ในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
14.2 ธปท. ปรับสถานะการชาระเงินของรายการจาหน่าย Sameday
14.3 ธปท. แจ้งเวลาเริ่มเปิดจาหน่ายจากวงเงินกลาง ให้ตัวแทนจาหน่ายทราบ
14.4 ตัวแทนจาหน่ายเปิดจาหน่ายจากวงเงินกลาง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธปท.
14.5 การยกเลิกรายการ BCP เมื่อเปิดจาหน่าย Online ให้ใช้วิธกี ารสวมสิทธิ์แทน

คานิยาม ในเอกสารฉบับนี้
“ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สาหรับบริการจาหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform
“ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจาหน่ายได้
“ระบบงานจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลจาหน่ายเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ ไม่
สามารถใช้งานได้ แต่ระบบงานจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายทางานได้ปกติ
“วงเงินกลาง” หมายถึง วงเงินจาหน่ายที่ใช้สาหรับจัดสรรวงเงินให้กับรายการจาหน่ายที่ตัวแทนจาหน่ายส่งเข้ามาในระบบงานจาหน่ายตราสาร
หนี้ แบบ First come first serve
“วงเงินสารอง” หมายถึง วงเงินจาหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แต่ละตัวแทนจาหน่ายเพื่อใช้จาหน่ายในกรณีที่ระบบงานจาหน่ายตราสาร
หนี้ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจาหน่ายได้
“ระบบ Online” หมายถึง ระบบจาหน่ายตราสารหนีจ้ ากวงเงินกลาง
“ระบบ BCP” หมายถึง ระบบจาหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินสารอง
“รายการจาหน่าย Online” หมายถึง รายการจาหน่าย ที่จาหน่ายจากวงเงินกลาง
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“รายการจาหน่าย BCP” หมายถึง รายการจาหน่าย ที่จาหน่ายจากวงเงินสารอง
“Sameday” หมายถึง รายการจาหน่ายที่ถูกกาหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบัน
“Nextday” หมายถึง รายการจาหน่ายที่ถูกกาหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันทาการถัดจากวันที่ปัจจุบัน
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เอกสารแนบ 2 – แผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง กรณีระบบขัดข้องมากกว่า 1 วัน
ผู้ดาเนินการ

ลาดับ

ตัวแทนจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่าย

1
1.1
1.2

2

งานที่ดาเนินการ
ตัวแทนจาหน่ายจาหน่ายจากวงเงินกลางได้ตามปกติ
ตัวแทนจาหน่ายจาหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลางโดยส่งรายการเข้ามาที่ระบบงานจาหน่าย
ตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถจาหน่ายจากวงเงินกลางได้
ตัวแทนจาหน่ายส่งรายการจาหน่ายไม่ได้
ธนาคารตัวแทนแจ้งปัญหาให้ ธปท. ทราบทันทีที่เกิดเหตุ
ธนาคารตัวแทนตรวจสอบพบว่าเกิดจาก
(1) ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง ให้ (2) ระบบงานของตัวแทนจาหน่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงาน
เตรียมความพร้อมกรณีใช้แผนจาหน่ายจาก
จาหน่ายตราสารหนี้ได้ ให้ดาเนินการตามแผนของธนาคารฯ และแจ้ง
วงเงินสารอง
ธปท. เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
การพิจารณาใช้แผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง
(1) กรณีระบบงานจาหน่ายตราสารหนีข้ ัดข้อง (2) กรณีระบบงานของตัวแทนจาหน่าย
ธปท. แจ้งผู้เกีย่ วข้องฯ ทราบ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ได้

ธปท.
ผู้ออกตราสารหนี้

2.1 ธปท. ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพือ่ พิจารณาใช้แผนฉุกเฉินฯ

ผู้ออกตราสารหนี้
ธปท.

2.2 ผู้ออกตราสารหนีพ้ ิจารณาการใช้แผนฉุกเฉินฯ
2.3 1) ไม่ใช้แผนฉุกเฉินฯ
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งหยุดการ
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งหยุดการจาหน่าย รอการฟื้นฟูระบบฯ
จาหน่าย และรอการฟื้นฟูระบบของ ธปท.
ของตัวแทนจาหน่ายครบทุกแห่ง
2.4 2) ใช้แผนฉุกเฉินฯ : ธปท. แจ้งใช้แผนฉุกเฉินจาหน่ายจากวงเงินสารอง
3 การกาหนดวงเงินสารอง
(1) กรณีระบบงานจาหน่ายตราสารหนีข้ ัดข้อง 2) กรณีระบบงานของตัวแทนจาหน่าย
ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ได้

ธปท.

3.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายให้แจ้งยอดจาหน่ายสะสมที่ได้รับจัดสรรจากระบบงานจาหน่าย (ตั้งแต่วันเปิดจาหน่ายวันแรก ระบบฯ ขัดข้อง)
3.2 ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่ายสะสมฯ ให้ ธปท.
3.3 ธปท. แจ้งวงเงินจาหน่ายคงเหลือให้ผู้ออกฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินสารองให้
แต่ละตัวแทนจาหน่าย
3.4 ผู้ออกตราสารหนีแ้ จ้งวงเงินสารองที่จัดสรรให้ตัวแทนจาหน่ายและ ธปท. ทราบ
ดาเนินการทุกวันในช่วงที่ระบบยังคงขัดข้อง
4 การจาหน่ายจากวงเงินสารอง
4.1 ตัวแทนจาหน่ายปรับระบบงานภายในเพื่อจาหน่ายจากวงเงินสารอง
4.2 ตัวแทนจาหน่ายเปิดจาหน่ายจากวงเงินสารอง ไม่เกินวงเงินสารองที่ได้รับจัดสรร และตามเงื่อนไขการจาหน่ายที่ผู้ออกฯ
กาหนด
4.3 ตัวแทนจาหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อเริ่มเปิดการจาหน่ายฯ
4.4 ตัวแทนจาหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อจานวนได้ครบวงเงินสารองที่ได้รับ ก่อน ธปท. แจ้งหยุดการจาหน่าย
4.5 การจาหน่ายให้นิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่มีรายชื่อในข้อมูล MI นิติบุคคล ให้ตัวแทนจาหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนีแ้ ละ ธปท.
พิจารณาก่อนจาหน่าย
4.6 ผู้ออกตราสารหนีแ้ จ้งผลการพิจารณาสิทธิในการซื้อของนิติบุคคลรายดังกล่าว ให้ตัวแทนจาหน่ายและ ธปท. ทราบ
และ ธปท. แจ้งเลข Institution Investor ID ให้ตัวแทนจาหน่ายทราบ
5 สรุปยอดจาหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 15.30-16.00 น.
5.1 ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่าย Sameday ให้ ธปท. ทราบ ภายในเวลา 16.00 น.
6 การชาระเงินค่าจาหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 16.00 - 17.00

ตัวแทนจาหน่าย
ธปท.
ผู้ออกตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่าย

ผู้ออกตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่าย
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ผู้ดาเนินการ
ตัวแทนจาหน่าย
ธปท.

ลาดับ
งานที่ดาเนินการ
6.1 ตัวแทนจาหน่ายโอนเงินค่าจาหน่าย SameDay ให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต
ภายในเวลา 16.30 น.
6.2 ธปท. โอนเงินค่าจาหน่าย SameDay ให้ ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต
ภายในเวลา 17.00 น.
6.3 ธปท. เมลแจ้งยอดจาหน่ายให้ ThaiBMA

ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย

7
7.1
7.2

ผู้ออกตราสารหนี้

7.3
7.4

ธปท.

7.5
8
8.1

ตัวแทนจาหน่าย

8.2
9

เมื่อระบบพร้อมใช้งาน
การตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายและผู้ออกฯ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ตัวแทนจาหน่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบ
- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection
CS Health Check
- POST/csHealthCheck
- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}
DLT Health Check
- POST/dltHealthCheck
- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}
- API เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจาหน่าย Online (เพื่อ Reconcile ยอด)
- GET/salesTransactions/sellingAgent (B02.4.4 View Bond Sale Transaction ตามตัวแทนจาหน่าย)
ตัวแทนจาหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ
ผู้ออกตราสารหนี้ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection
CS Health Check
- POST/csHealthCheck
- GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID}
DLT Health Check
- POST/dltHealthCheck
- GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID}
ผู้ออกตราสารหนีแ้ จ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ
ปิดการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายให้ปิดจาหน่ายจากวงเงินสารอง
โดยจะกาหนดเวลาปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ตัวแทนจาหน่ายปิดจาหน่ายจากวงเงินสารอง
การปรับปรุงรายการจาหน่าย Online ทั้ง Sameday และ Nextday ของวันแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง
(สมมติฐาน: ไม่มี dataloss)
**หากสถาบันใดพบปัญหา data loss จะต้องมีหน้าที่ซ่อมรายการให้กลับมาตามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี**

ผู้ออกตราสารหนี้
ธปท.

ตัวแทนจาหน่าย

9.1 ผู้ออกตราสารหนีป้ รับวงเงินกลาง และ วงเงินสารอง ในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
9.2 ผูอ้ อกตราสารหนีแ้ จ้ง ธปท. เมื่อดาเนินการเสร็จ
9.3 ธปท. เพิ่ม MI นิติบุคคลรายใหม่ฯ ที่ผู้ออกฯ พิจารณาให้ซื้อพันธบัตร ในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
- แจ้ง ธปท. เมื่อดาเนินการเสร็จ
9.4 ธปท. เปิดระบบ ONLINE
9.5 ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายปรับปรุงรายการจาหน่าย Online
9.6 ตัวแทนจาหน่ายปรับปรุงรายการจาหน่าย Online
- Sameday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. ได้แก่ ยกเลิกรายการจาหน่าย ลดวงเงิน
รายการจาหน่าย
- Nextday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดที่แจ้ง ธปท.
**ตัวแทนจาหน่ายต้องปิดช่องทางการจาหน่ายจากวงเงินกลาง**

9.7 แจ้งยอดจาหน่าย Online (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
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ผู้ดาเนินการ

ลาดับ

ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย

10
10.1
10.2
10.3
10.4
11

ธปท.

ตัวแทนจาหน่าย
ธปท.

ตัวแทนจาหน่าย

11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13

ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย
ผู้ออกตราสารหนี้
ธปท.
ตัวแทนจาหน่าย

13.1
13.1
13.1
13.4
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

งานที่ดาเนินการ
ดาเนินการนาส่งรายการจาหน่าย BCP และประมวลผลรอบละ 1 วันจนครบ
การส่งรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ธปท. ปรับ Business Date ให้ตรงกับ Transaction Date ของรายการจาหน่ายที่นาส่ง และ เปิดระบบ BCP
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายส่งรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่ายส่งรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่ายจากวงเงินสารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ
การประมวลผลรายการจาหน่าย BCP
ดาเนินการเมื่อตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งส่งรายการ BCP แล้วเสร็จ
ธปท. แจ้งปิดรับรายการจาหน่าย BCP
ธปท. ประมวลผลรายการจาหน่าย BCP โดย การจัดเรียงรายการจาหน่ายของทุกตัวแทนตามเวลาทารายการที่เกิดขึ้นจริง
(เวลาที่ลูกค้าทารายการผ่านช่องทางจาหน่าย:Transaction Date)
ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวั แทนจาหน่ายทราบ
ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP อีกครั้ง
การส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ธปท. เปิดระบบ BCP
ธปท. แจ้งตัวแทนจาหน่ายส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
- Sameday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท.
- Nextday : ยอดรวมรายการจาหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดที่แจ้ง ธปท.
ตัวแทนจาหน่ายส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP เข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ตัวแทนจาหน่ายแจ้งยอดจาหน่ายจากวงเงินสารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็จ
การประมวลผลการปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP
ดาเนินการเมื่อตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งส่งปรับปรุงรายการ BCP แล้วเสร็จ
ธปท. แจ้งปิดรับการปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
ธปท. ประมวลผลการปรับปรุงรายการจาหน่ายจากวงเงินสารอง
ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวั แทนจาหน่ายทราบ
ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจาหน่าย BCP อีกครั้ง
เมื่อนาส่งรายการจาหน่าย BCP และประมวลผลครบทุกวันแล้ว
การจาหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง
ผู้ออกตราสารหนีป้ รับวงเงินกลาง และ วงเงินสารอง ในระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้
ธปท. ปรับสถานะการชาระเงินของรายการจาหน่าย Sameday
ธปท. แจ้งเวลาเริ่มเปิดจาหน่ายจากวงเงินกลาง ให้ตัวแทนจาหน่ายทราบ
ตัวแทนจาหน่ายเปิดจาหน่ายจากวงเงินกลาง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธปท.
การยกเลิกรายการ BCP เมื่อเปิดจาหน่าย Online ให้ใช้วิธกี ารสวมสิทธิ์แทน

คานิยาม ในเอกสารฉบับนี้
“ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สาหรับบริการจาหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform
“ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจาหน่ายได้
“ระบบงานจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลจาหน่ายเข้าระบบงานจาหน่ายตราสารหนี้ ไม่
สามารถใช้งานได้ แต่ระบบงานจาหน่ายของตัวแทนจาหน่ายทางานได้ปกติ
“วงเงินกลาง” หมายถึง วงเงินจาหน่ายที่ใช้สาหรับจัดสรรวงเงินให้กับรายการจาหน่ายที่ตัวแทนจาหน่ายส่งเข้ามาในระบบงานจาหน่ายตราสาร
หนี้ แบบ First come first serve
“วงเงินสารอง” หมายถึง วงเงินจาหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แต่ละตัวแทนจาหน่ายเพื่อใช้จาหน่ายในกรณีที่ระบบงานจาหน่ายตราสาร
หนี้ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจาหน่ายได้
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“ระบบ Online” หมายถึง ระบบจาหน่ายตราสารหนีจ้ ากวงเงินกลาง
“ระบบ BCP” หมายถึง ระบบจาหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินสารอง
“รายการจาหน่าย Online” หมายถึง รายการจาหน่าย ที่จาหน่ายจากวงเงินกลาง
“รายการจาหน่าย BCP” หมายถึง รายการจาหน่าย ที่จาหน่ายจากวงเงินสารอง
“Sameday” หมายถึง รายการจาหน่ายที่ถูกกาหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบัน
“Nextday” หมายถึง รายการจาหน่ายที่ถูกกาหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันทาการถัดจากวันที่ปัจจุบัน
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เอกสารแนบ 3 - รายชื่อผู้ประสานงาน ธปท.
ชื่อ
ทีมจัดการพันธบัตร
คุณอัครเดช ดาวเงิน
คุณลัดดา องอาจวุฒิวงศ์
คุณมัณฑนา ธารงค์พิชิตตานนท์
คุณโสภิต โกศลวัฒนสมบัติ
คุณศิริมา บุษสาย

E-mail Address
Bondmgt@bot.or.th
AkaradeD@bot.or.th
LaddaO@bot.or.th
MunthanT@bot.or.th
SopitK@bot.or.th
SirimaB@bot.or.th

โทรศัพท์
0-2356-7665
0-2283-5466
0-2283-5480
0-2356-8025
0-2283-5447
0-2356-8024
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