


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนฉุกเฉิน 
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ประวัติการปรับปรุงเอกสาร 

วันที่ เวอร์ชัน ชื่อผู้จัดท า/แก้ไข ชื่อผู้ตรวจทาน รายละเอียด 
22 กรกฎาคม 2563 1.0 ลัดดา องอาจวุฒิวงศ์ 

ยุพา ลาภวิสุทธิสาโรจน ์
อัครเดช ดาวเงิน จัดท าครั้งแรก  

21 สิงหาคม 2563 1.1 ลัดดา องอาจวุฒิวงศ์ 
ยุพา ลาภวิสุทธิสาโรจน ์

อัครเดช ดาวเงิน - ปรับตามความเห็น
ของสมาชิก  
- เพ่ิมข้ันตอนการ
จ าหน่ายด้วยวงเงิน
ส ารอง กรณีขัดข้อง
มากกว่า 1 วัน 

 

 

  



 

 

 

 

ค าน า 

แผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)  
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน 
กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 4.25 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 
สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond 
Platform) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการในกรณีท่ีระบบงานภายใต้ Bond Platform 
ของสมาชิก ผู้ออกตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธปท. ขัดข้อง เพ่ือให้ธุรกรรมตราสารหนี้
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย และต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  

ทีมจัดการพันธบัตร  

ส านักจัดการช าระเงินและพันธบัตร  

ฝ่ายการช าระเงินและพันธบัตร  

ธนาคารแห่งประเทศไทย  

โทรศัพท์ 0 2365 7665  

โทรสาร 0 2283 6873  

E-mail address : bondmgt@bot.or.th  
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แผนฉุกเฉินระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) 
 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติรองรับกรณีระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
หรือระบบอ่ืนใดภายใต้ Bond Platform ของ ธปท. และระบบงานของสมาชิกขัดข้อง  

1.2 เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิก และ ธปท. ให้ชัดเจน สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดในแผนฉุกเฉิน  

1.3 เพ่ือให้การประสานงานระหว่างสมาชิก และ ธปท. เป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น มี
ประสิทธิภาพ  

1.4 เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์เหตุขัดข้องตามแผนฉุกเฉินต่อผู้เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด 

2. ขอบเขตของสถานการณ์ที่รองรับตามแนวทางแผนฉุกเฉิน  

แผนฉุกเฉินฉบับนี้สามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีระบบงานของ ธปท. สมาชิก และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ Bond Platform ขัดข้อง ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ของ ธปท.  

การติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 

1. ช่องทางการประสานงานระหว่างกัน ให้แจ้งเบื้องต้นทางโทรศัพท์และแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง
ทาง E-mail โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ในพิธีปฏิบัติ 
เรื่อง การให้บริการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การ
ให้บริการ Bond Platform  ส าหรับรายชื่อผู้ประสานงาน ธปท. ตามเอกสารแนบ 3 

2. เมื่อสมาชิก หรือ ThaiBMA พบว่าระบบงานของตนเอง หรือระบบงานของผู้เกี่ยวข้องเกิด
เหตุขัดข้อง ให้แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว ตามช่องทางในข้อ 1 

3. เมื่อเหตุขัดข้องดังกล่าวถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ฝ่ายที่เกิดเหตุขัดข้องแจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว 
ตามช่องทางในข้อ 1 

4. เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ท าการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบก่อนเริ่มใช้งาน  

3. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของผู้ออกตราสารหนี้ขัดข้อง  

ประกอบด้วย 2 กรณี ดังนี้ 

 3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพ่ือการจ าหน่าย 

 3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจ าหน่าย  



 

 

2 

 

 ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้ 

3.1 แผน ISSUER-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่าย 

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจ าหน่าย 2 สัปดาห์ ส าหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจ าหน่าย 
1 วันท าการ ส าหรับพันธบัตรประเภทอ่ืน 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทนผู้ออกตราสารหนี้ที่ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. 
การด าเนินการ 

1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ให้บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทน พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ประกาศการจ าหน่าย เงื่อนไขจ าหน่าย เป็นต้น 
2. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ที่ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ 
3. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.2 แผน ISSUER-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจ าหน่าย 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. ส่งข้อมูลยอดจ าหน่ายจากระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. 

การด าเนินการ 
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพ่ือขอข้อมูลยอดจ าหน่าย 
2. ธปท. ส่งข้อมูลยอดจ าหน่ายจากระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้ ทาง E-mail  

4. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ขัดข้อง  
ประกอบด้วย 5 กรณี ดังนี ้

 4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพ่ือการจ าหน่าย 

 4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจ าหน่ายเพ่ือการจัดสรร  

 4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายก่อน ธปท. 
ค านวณยอดช าระเงิน (Cut Off Payment) 

 4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการช าระเงิน  

 4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายที่มีการช าระเงิน
แล้ว  

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้ 
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4.1 แผน SA-01: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่าย 
ในกรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ก่อนวันที่เปิดจ าหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์ 2 สัปดาห์  

แนวทางด าเนินการ : ธปท. ส่งข้อมูลตราสารหนี้ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ตามรูปแบบที่เรียกจาก
ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. 
การด าเนินการ 

1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพ่ือขอข้อมูลตราสารหนี้ 
2. ธปท. ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ตามรูปแบบที่เรียกจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ 

4.2 แผน SA-02: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลการจ าหน่ายเพื่อการจัดสรร   

แบ่งเป็น 2 กรณี 

4.2.1 กรณีระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ขัดข้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนตัวแทนจ าหน่าย 
ตราสารหนี้ทั้งหมด 

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจ าหน่ายจนกว่าระบบของตนเองพร้อม
ใช้งาน โดยตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้รายอ่ืนยังคงจ าหน่ายตราสารหนี้ได้ตามปกติ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ 

การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจ าหน่ายจนกว่าระบบของตนเองจะพร้อมใช้งาน  
2. กรณีท่ีตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องต้องการทราบยอดจ าหน่ายคงเหลือเพ่ือประเมิน

สถานการณ์การจ าหน่าย  ให้แจ้งขอข้อมูลดังกล่าวจาก ธปท.  
3. เมื่อระบบงานของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานและเปิดจ าหน่ายตราสารหนี้แล้ว ให้แจ้ง ธปท. 

และผู้ออกตราสารหนี้ทราบ 

4.2.2 กรณีระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ขัดข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนตัวแทนจ าหน่าย 
ตราสารหนี้ทั้งหมด 

แนวทางด าเนินการ : 
1. ใช้แผนจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง (แผนฉุกเฉิน BOT-05) 
2. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจ าหน่ายจนกว่าระบบของตนเองพร้อมใช้งาน โดย
ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้รายอื่นยังคงจ าหน่ายตราสารหนี้ได้ตามปกติ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ 



 

 

4 

 

การด าเนินการ 
ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้พิจารณาผลกระทบต่อการจ าหน่ายพันธบัตร เพ่ือเลือกแนวทางด าเนินการที่
เหมาะสม  

1. กรณพีบว่า มีผลกระทบต่อการจ าหน่ายพันธบัตรภาพรวมท าให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรใน
ช่วงเวลานั้นได้ ให้ด าเนินการตามแนวทางด าเนินการที่ 1  
โดยมีเงื่อนไขท่ีใช้ในการตัดสินใจใช้แผนจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง (แผนฉุกเฉิน BOT-05) ดังนี้ 

• เป็นการจ าหน่ายพันธบัตรรุ่นที่ต้องได้รับการจัดสรรวงเงินจากวงเงินกลาง  
(ไม่ใช่รุ่นที่ขายผ่านวอลเล็ต สบม.)  

• เกิดเหตุขัดข้องในช่วงวันเริ่มต้นของการจ าหน่าย และผู้ออกฯ พิจารณาเห็นว่าหากหยุดการจ าหน่ายจะ
ท าให้จ าหน่ายได้ไม่เต็มวงเงิน  
• เกิดเหตุขัดข้องในช่วงเวลาก่อน 12.00 น. ของวันที่มีการจ าหน่ายพันธบัตร 
• เกิดเหตุขัดข้องในเวลาใกล้สิ้นสุดช่วงเวลาการจ าหน่าย แต่ยังมีวงเงินจ าหน่ายคงเหลือ  
• สมาชิกประเมินเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานานเกินกว่า 1 ชั่วโมง  

2. กรณพีบว่า ไม่มีผลกระทบต่อการจ าหน่ายพันธบัตรภาพรวม ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ 2 โดยให้ตัวแทน
จ าหน่ายตราสารหนี้ที่ระบบขัดข้องหยุดจ าหน่าย จนกว่าระบบของตนเองจะพร้อมใช้งาน โดยด าเนินการตาม
ข้อ 4.2.1 
  ทั้งนี้ การเลือกใช้แนวทางด าเนินการตามแผนฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจ
พิจารณาปัจจัยอ่ืนเพิ่มเติมตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น  

4.3 แผน SA-03: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายก่อน ธปท. ค านวณ
ยอดช าระเงิน (Cut Off Payment) 

ในกรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายที่มีวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่
ปัจจุบันไดก้่อนระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ค านวณยอดช าระเงินประจ าวันในเวลา 16.00 น. (Cut Off 
Payment) 

แนวทางด าเนินการ :  ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ตามข้อมูลในระบบงานจ าหน่ายตรา
สารหนี้ และเม่ือระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุง
ข้อมูลการจ าหน่ายที่ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพ่ือขอข้อมูลการช าระเงินส าหรับจัดท ารายการโอนเงิน  
2. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. และแจ้งผลการโอน

เงินให้ ธปท. ทราบทาง E-mail 
3. การปรับปรุงข้อมูลการจ าหน่ายด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 กรณีระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานก่อนที่ข้อมูลการจ าหน่ายที่ต้องการแก้ไขถูก
รวบรวมเพ่ือน าฝาก ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลที่ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
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การด าเนินการ 
3.2 กรณีระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน หลังจากข้อมูลการจ าหน่ายที่ต้องการแก้ไขถูก

รวบรวมเพ่ือน าฝาก ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลที่ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
และหากเป็นการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้พร้อมระบุเหตุผล 
 ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Unblock ตราสารหนี้ ส าหรับตราสารหนี้ที่ก าหนดเงื่อนไขห้ามโอน

ก่อนเวลาที่ก าหนด 
 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ท ารายการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ระบบงานของศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ และแจ้ง ธปท. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ Block ตราสารหนี้   

4.4 แผน SA-04: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการช าระเงิน 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. แจ้งข้อมูลการช าระเงินจากระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ให้ตัวแทนจ าหน่าย
ตราสารหนี้ เพื่อโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. 

การด าเนินการ 
1.  ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพ่ือขอข้อมูลการช าระเงิน 
2.  ธปท. แจ้งข้อมูลการช าระเงินให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้  
3. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. และแจ้งผลการโอน

เงินให้ ธปท. ทราบทาง E-mail 
4.  ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น. 

4.5 แผน SA-05: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายท่ีช าระเงินแล้ว 

แนวทางด าเนินการ : เมื่อระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้
ปรับปรุงข้อมูลการจ าหน่ายที่ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การด าเนินการ 

ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ด าเนินการตามข้อ 3 ของแผน SA-03 
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5. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ธปท. ขัดข้อง  

ประกอบด้วย 12 กรณี ดังนี้ 

 5.1 แผน BOT-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่าย 
เนื่องจากระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง 

 5.2 แผน BOT-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่าย 
เนื่องจากระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เชื่อมต่อกับระบบก าหนด Symbol หรือระบบก าหนด ISIN ไม่ได้ 

 5.3 แผน BOT-03: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้เพ่ือการ
จ าหน่าย  

 5.4 แผน BOT-04: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ แต่ไม่
มีผลกระทบกับการจ าหน่ายภาพรวม 

 5.5 แผน BOT-05: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และมี
ผลกระทบกับการจ าหน่ายภาพรวม 

 5.6 แผน BOT-06: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายก่อน ธปท. 
ค านวณยอดช าระเงิน (Cut Off Payment)  

 5.7 แผน BOT-07: ธปท. ไม่สามารถค านวณยอดช าระเงิน (Cut Off Payment) 

 5.8 แผน BOT-08: ธปท. ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการช าระเงิน 

 5.9 แผน BOT-09: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายที่ช าระเงินแล้ว 

 5.10 แผน BOT-10: ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจ าหน่ายเพ่ือส่งฝากพันธบัตร (Cut Off Data) 

5.11 แผน BOT-11: ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวันให้ ThaiBMA  

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้ 

5.1 แผน BOT-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่าย เนื่องจาก
ระบบข้อมูลตราสารหนี้ขัดข้อง 

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจ าหน่าย 2 สัปดาห์ ส าหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจ าหน่าย 
1 วันท าการ ส าหรับพันธบัตรประเภทอ่ืน 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้แทนผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบงานภายในของ ธปท. 

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

การด าเนินการ 
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายให้ ThaiBMA  
2. ThaiBMA ก าหนด Symbol และส่งข้อมูลตราสารหนี้ให้ ธปท. ทาง E-mail 
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การด าเนินการ 
3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานภายในของ ธปท. เพ่ือให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ISIN 

และ CFI Code  
4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้ 
5  ธปท. น าข้อมูลตราสารหนี้เข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เมื่อระบบพร้อมใช้งาน 
6. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.2 แผน BOT-02: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่าย เนื่องจาก
ระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบก าหนด Symbol หรือระบบก าหนด ISIN ไม่ได้ 

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจ าหน่าย 2 สัปดาห์ ส าหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือภายในเวลา 12.00 น. ของวันท าการก่อนเปิด
จ าหน่าย ส าหรับพันธบัตรประเภทอ่ืน 

แนวทางด าเนินการ : ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ThaiBMA ก าหนด Symbol และ ธปท. แจ้งศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก าหนด ISIN และ CFI Code 

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

การด าเนินการ 
1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทราบ และแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายให้ ThaiBMA เพ่ือก าหนด 

Symbol 
2. ThaiBMA ส่งไฟล์ข้อมูลตราสารหนี้พร้อม Symbol ให้ ธปท. ทางE-mail 
3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้เพื่อการจ าหน่ายผ่านระบบงานของ ธปท. เพ่ือให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ก าหนด ISIN และ CFI Code  
4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้ 
5. ธปท. น าข้อมูลตราสารหนี้เพ่ือการจ าหน่ายเข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้เมื่อระบบพร้อมใช้งาน 
6. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  

5.3 แผน BOT-03: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้  

ในกรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานจ าหน่าย
ตราสารหนี้ได ้ก่อนวันที่เปิดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 สัปดาห์ 

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ขอข้อมูลจากผู้ออกตราสารหนี้ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และผู้ออกตราสารหนี้ 

การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติข้อมูลตราสารหนี้จากผู้ออกตราสารหนี้ 
2. ผู้ออกตราสารหนี้ส่งข้อมูลฯ ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ 
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5.4 แผน BOT-04: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ แต่ไม่มี
ผลกระทบกับการจ าหน่ายภาพรวม ท าให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้ 

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ หยุดการจ าหน่ายจนกว่าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้
พร้อมใช้งาน 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. 

การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้หยุดจ าหน่ายพันธบัตร 
2. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้เริ่มจ าหน่ายพันธบัตรตามปกติ เมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 

5.5 แผน BOT-05: ธปท. ไม่สามารถรับข้อมูลการจ าหน่ายจากตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และมี
ผลกระทบกับการจ าหน่ายภาพรวม ท าให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อพันธบัตรในช่วงเวลานั้นได้ (“แผน
จ าหน่ายจากวงเงินส ารอง”) 

5.5.1 กรณีระบบขัดข้องและสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 1 วัน 

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้จ าหน่ายจากวงเงินส ารองตามท่ีผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด 
และให้ช าระเงินผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. โดยเมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้
งาน ให้ตัวแทนจ าหน่ายส่งข้อมูลการจ าหน่ายเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ เพื่อด าเนินการขั้นตอน
ต่อไป 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ 
การด าเนินการ 

1. การแจ้งเหตุขัดข้อง  
2. การประกาศใช้แผนจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
3. การก าหนดวงเงินส ารอง 
4. การจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
5. การสรุปยอดจ าหน่าย Same-Day  
6. การช าระเงินค่าจ าหน่ายตามยอดจ าหน่าย Same-Day 
7. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ 
8. การปิดการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
9. การปรับปรุงรายการจ าหน่าย Online 
10. การส่งรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารองเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้  
11. การประมวลผลรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
12. การส่งปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารองเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
13. การประมวลผลการปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
14. การจ าหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง 

 ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนด าเนินการของแผนฉุกเฉินจ าหน่ายจากวงเงินส ารองเป็นไปตามเอกสารแนบ 1 
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5.5.2 กรณีระบบขัดข้องและใช้เวลาฟื้นฟูมากกว่า 1 วัน 

แนวทางด าเนินการ : ในแต่ละวันที่ระบบยังคงขัดข้อง ให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้จ าหน่ายจากวงเงิน
ส ารองตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ก าหนด สรุปยอดจ าหน่ายและช าระเงินผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 16.30น. 
ทุกวัน  ส าหรับวันที่ฟ้ืนฟูระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งานแล้ว ให้ตัวแทนจ าหน่ายทยอยส่งข้อมูล
การจ าหน่ายเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ทีละวัน เพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ 
การด าเนินการ 

ด าเนินการเฉพาะวันแรกที่เกดิเหตุขัดข้อง 
1. การแจ้งเหตุขัดข้อง  
2. การประกาศใช้แผนจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
3. การก าหนดวงเงินส ารอง 
ด าเนินการทุกวันในช่วงท่ีระบบยังคงขัดข้อง 
4. การจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
5. การสรุปยอดจ าหน่าย Same-Day  
6. การช าระเงินค่าจ าหน่ายตามยอดจ าหน่าย Same-Day 
ด าเนินการเฉพาะวันที่ระบบท างานได้ตามปกติ 
7. การตรวจสอบความพร้อมของระบบ 
8. การปิดการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
9. การปรับปรุงรายการจ าหน่าย Online ของวันแรกท่ีเกิดเหตุขัดข้อง 
10. ด าเนินการน าส่งข้อมูลจ าหน่ายและประมวลผลทีละวันจนครบ 
     10.1 การส่งรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารองเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้  
     10.2 การประมวลผลรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
     10.3 การส่งปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารองเข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
     10.4 การประมวลผลการปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
11. การจ าหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง 

 ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนด าเนินการของแผนฉุกเฉินจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง กรณีระบบขัดข้อง
มากกว่า 1 วัน เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 

5.6 แผน BOT-06: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายก่อน ธปท. ค านวณ
ยอดช าระเงิน (Cut Off Payment) ประจ าวัน 

ในกรณีที่ตัวแทนจ าหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายที่ก าหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่
ปัจจุบันได้  

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามยอดจ าหน่ายที่แจ้ง ธปท. และปรับปรุงข้อมูล
การจ าหน่ายให้ถูกต้องตรงกับยอดเงินที่โอนให้ ธปท. เมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ผู้ออกตราสารหนี้ 
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การด าเนินการ 
1. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้งยอดจ าหน่ายที่ถูกก าหนดวันจดทะเบียนเป็นวันปัจจุบัน (Same-Day) จาก

ระบบของตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ให้ ธปท. และผู้ออกตราสารหนี้ ก่อนเวลา 16.30 น. 
2. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามจ านวนที่แจ้งให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. 
3. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น. 
4. เมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 
 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจ าหน่าย Same-Day ภายใน 2 

ชม. หลังจากระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 
 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงข้อมูลการจ าหน่าย Same-Day ให้เท่ากับยอดเงินที่โอนให้ ธปท.  
 ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ธปท. ปรับปรุงสถานะการช าระเงินของรายการจ าหน่ายหลังจากตรวจสอบการช าระเงินจากตัวแทนตรา

สารหนี้ 

5.7 แผน BOT-07: ธปท. ไม่สามารถค านวณยอดช าระเงิน (Cut Off Payment) 

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินตามยอดจ าหน่ายที่แจ้ง ธปท. และปรับปรุง
ข้อมูลการจ าหน่ายให้ถูกต้องตรงกับยอดเงินที่โอนให้ ธปท. เมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. 

การด าเนินการ 
ด าเนินการตามแผน BOT-06 

5.8 แผน BOT-08: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการช าระเงิน 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. แจ้งข้อมูลการช าระเงินให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้เพ่ือโอนเงินให้ ธปท. 
ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. 
การด าเนินการ 

1. ธปท. แจ้งข้อมูลการช าระเงินให้ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้  
(ใช้ข้อมูลจาก E-mail แจ้งยอดฯ ที่ ธปท. ได้รับจากระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้) 

2. ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้โอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 16.30 น. 
3. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น. 
4. ธปท. ตรวจสอบการช าระเงินจากตัวแทนตราสารหนี้ และปรับปรุงสถานะการช าระเงินของรายการจ าหน่าย

เมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 
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5.9 แผน BOT-09: ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายท่ีช าระเงินแล้ว 

แนวทางด าเนินการ : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้แก้ไขข้อมูลการจ าหน่ายที่ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
หรือ ระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

ผู้เกี่ยวข้อง : ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การด าเนินการ 

ด าเนินการตามข้อ 3 ของแผน SA-03 

5.10 แผน BOT-10: ธปท. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลการจ าหน่ายเพื่อส่งฝาก (Cut off Data) 

แนวทางด าเนินการ : เลื่อนฝากพันธบัตรเป็นวันท าการถัดไป หรือเมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อม
ใช้งาน 

ผู้เกี่ยวข้อง : ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การด าเนินการ 

1. ธปท. แจ้งเลื่อนการฝากพันธบัตรเป็นวันท าการถัดไป หรือเมื่อระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้พร้อมใช้งาน 
2. ธปท. รวบรวมข้อมูลการจ าหน่ายเพื่อเตรียมฝากพันธบัตร (Cut off Data) 
3. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด าเนินการฝากพันธบัตร 

5.11 แผน BOT-11: ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวันให้ ThaiBMA 

แนวทางด าเนินการ : แจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail 

ผู้เกี่ยวข้อง : ThaiBMA และ ธปท. 
การด าเนินการ 

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. แจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail ภายในเวลา 18:00 ของยอดขาย ณ วันนั้นๆ (T) 
Subject : BOT System down – รายงานการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 
#ThaiBMASymbol# วันที่ #วว. ดด. ปป.# 
เช่น BOT System down – รายงานการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง SB238A  
วันที่ 4 ส.ค. 63  
To : register@thaibma.or.th  
CC : IT@thaibma.or.th 

3. หาก ธปท. ฟ้ืนฟูระบบเรียบร้อยจะมีการส่ง E-mail  
Subject : BOT System Up Alert – Saving Bond Sales Amount  
To : register@thaibma.or.th 

mailto:register@thaibma.or.th
mailto:IT@thaibma.or.th
mailto:register@thaibma.or.th
mailto:IT@thaibma.or.th
mailto:register@thaibma.or.th
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การด าเนินการ 
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
เปิดจ าหน่าย 2 สัปดาห์ ส าหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจ าหน่าย 
1 วันท าการ ส าหรับพันธบัตรประเภทอ่ืน 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ISIN และ CFI Code ทาง E-mail 

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การด าเนินการ 

1. ธปท. แจ้งข้อมูลตราสารหนี้ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ISIN และ CFI Code ทางE-mail 
2. ธปท. น าข้อมูลตราสารหนี้เพ่ือการจ าหน่ายเข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้ 
3. ธปท. แจ้งผู้ออกตราสารหนี้เพื่อด าเนินการต่อไป 

6.2 แผน TSD-02: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ 

แนวทางด าเนินการ : ด าเนินการเมื่อระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมใช้งาน หรือ ตัวแทนจ าหน่าย
ตราสารหนี้เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ PTI 

ผู้เกี่ยวข้อง : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ 

การด าเนินการ 
1. กรณีระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมใช้งานก่อนเวลา 15.30 น. ของวันท าการถัดจากวันที่จดทะเบียน 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้ตามปกติ 
2. กรณรีะบบฯ พร้อมใช้งานหลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการถัดจากวันที่จดทะเบียน ตัวแทนจ าหน่ายตราสาร

หนี้ด าเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ PTI 
 

  

mailto:IT@thaibma.or.th
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6.3 แผน TSD-03 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตร 

แนวทางด าเนินการ : เลื่อนฝากพันธบัตรในวันท าการถัดไป  

ผู้เกี่ยวข้อง : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนจ าหน่ายตราสารหนี้ และ ธปท. 
การด าเนินการ 

1. ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงการเลื่อนฝากพันธบัตรเป็นวันท าการถัดไป  
2. ในวันท าการถัดไป เมื่อระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมใช้งานก่อนเวลา 16.00 น. จะด าเนินการฝาก

พันธบัตรตามปกติ หากพร้อมใช้งานหลังเวลา 16.00 น. จะเลื่อนไปฝากพันธบัตรเป็นวันท าการถัดไป  

7. แผนฉุกเฉินกรณีระบบของ ThaiBMA ขัดข้อง ประกอบด้วย 2 กรณี ดังนี้ 

7.1 แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ เนื่องจากระบบขอ 
Symbol ขัดข้อง 

7.2 แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวัน 

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฉุกเฉิน มีดังนี้ 

7.1 แผน ThaiBMA-01: ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้เนื่องจากระบบขอ 
Symbol ขัดข้อง 

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตราสารหนี้ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อน
เปิดจ าหน่าย 2 สัปดาห์ ส าหรับพันธบัตรออมทรัพย์ หรือ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ก่อนเปิดจ าหน่าย 
1 วันท าการ ส าหรับพันธบัตรประเภทอ่ืน เนื่องจากระบบขอ Symbol ขัดข้อง 

แนวทางด าเนินการ : ผู้ออกตราสารหนี้ แจ้ง ThaiBMA ก าหนด Symbol และ ธปท. แจ้งศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ก าหนด ISIN และ CFI Code 

ผู้เกี่ยวข้อง : ผู้ออกตราสารหนี้ ThaiBMA ธปท. และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
การด าเนินการ 

1. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทราบ และแจ้งข้อมูลตราสารหนี้ที่ออกจ าหน่ายให้ ThaiBMA เพ่ือก าหนด 
Symbol 

2. ThaiBMA ส่งไฟล์ข้อมูลตราสารหนี้พร้อม Symbol ให้ ธปท. ทาง E-mail 
3. ธปท. บันทึกข้อมูลตราสารหนี้ผ่านระบบงานของ ธปท. ให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ISIN และ CFI 

Code  
4. ธปท. แจ้ง Symbol, ISIN และ CFI Code ให้ ThaiBMA และผู้ออกตราสารหนี้ 
5. ธปท. น าข้อมูลตราสารหนี้เข้าระบบงานข้อมูลตราสารหนี้  
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7.2 แผน ThaiBMA-02: ThaiBMA ไม่ได้รับแจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวัน 

แนวทางด าเนินการ : ธปท. แจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวันให้ ThaiBMA ทาง E-mail 

ผู้เกี่ยวข้อง : ThaiBMA และ ธปท. 
การด าเนินการ 

1. ThaiBMA แจ้ง ธปท. เพ่ือขอให้แจ้งยอดจ าหน่ายประจ าวันให้ทาง E-mail 
2. ธปท. แจ้งยอดจ าหน่ายให้ ThaiBMA ทาง E-mail 

8. การยกเลิกข้อมูลในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber 

กรณเีกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย หรือภัย Cyber กับระบบงานของ ธปท. หรือสมาชิก ซึ่งท าให้
ข้อมูลตราสารหนี้และ/หรือรายการจ าหน่าย (ข้อมูล) ในระบบงานไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการดังนี้ 

8.1 กรณีเกิดเหตุกับระบบงานของสมาชิก 
1. กรณีระบบงานของสมาชิกเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber  ให้สมาชิกแจ้ง

เหตุขัดข้องแก่ ธปท. ผ่านช่องทางและวิธีการตามท่ีก าหนดในข้อ 2 การติดต่อประสานงานเมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง  

2. กรณีเป็นเหตุที่เกิดจากภัย Cyber ให้สมาชิกหยุดการท ารายการผ่านระบบงานและยุติการ
เชื่อมต่อกับระบบงานของ ธปท. ทันที 

3. สมาชิกตรวจสอบข้อมูลในระบบงานของสมาชิกกับระบบงานของ ธปท. (Reconcile) หาก
สมาชิกไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ ให้แจ้งขอข้อมูลจาก ธปท. ทาง e-Mail เพ่ือ
น าไปใช้ในการตรวจสอบ 

4.  สมาชิกแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแก่ ธปท. ทาง e-Mail กรณีท่ีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ระบุ
รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย 

5. ธปท. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิก ก่อนแจ้งให้สมาชิกด าเนินการปรับปรุงข้อมูล (ยกเลิกหรือเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูล) ให้
ถูกต้องตรงกัน 

6. สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบ เมื่อด าเนินปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ   

7. กรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของ ธปท. ได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยง
ระบบงานกับ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกใช้งานไม่ได้ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดก็ตาม ให้สมาชิกแจ้ง 
ธปท. ทาง e-Mail เพ่ือขอให้ ธปท. ด าเนินการแทน โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ท าให้สมาชิกไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้  

8. เมื่อ ธปท. ไดพิ้จารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นของสมาชิก และด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบทาง e-Mail 
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8.2 กรณีเกิดเหตุกับระบบของงาน ธปท. 
1. กรณีระบบงานของ ธปท. เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยหรือภัย Cyber ธปท. จะแจ้ง

เหตุขัดข้องแก่สมาชิก ผ่านช่องทางและวิธีการตามที่ก าหนดในข้อ 2 การติดต่อประสานงานเมื่อเกิด
เหตุขัดข้อง  

2. กรณีเป็นเหตุที่เกิดจากภัย Cyber ธปท. จะยุติการเชื่อมต่อกับระบบงานของสมาชิกและแจ้งให้
สมาชิกหยุดการท ารายการผ่านระบบงานทันที 

3. เมื่อ ธปท. ด าเนินการฟื้นฟูระบบจนสามารถใช้งานได้ ธปท.จะแจ้งสมาชิกทาง e-Mail เพ่ือให้
ด าเนินการเชื่อมโยงระบบงานกับ ธปท. และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานของ ธปท. กับ
ระบบงานของสมาชิก (Reconcile) หากสมาชิกยังไม่สามารถเชื่อมโยงระบบงานเพ่ือตรวจสอบข้อมูลได้ ให้
แจ้งขอขอ้มูลจาก ธปท. เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบ 

4.  สมาชิกแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลแก่ ธปท. ทาง e-Mail กรณีท่ีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ระบุ
รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและแนวทางการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วย 

5. ธปท. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและพิจารณาแนวทางการแก้ไขข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิก ก่อนแจ้งให้สมาชิกด าเนินการปรับปรุงข้อมูล (ยกเลิกหรือเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูล) ให้
ถูกต้องตรงกัน 

6. สมาชิกแจ้ง ธปท. ทราบ เมื่อด าเนินปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ   

7. กรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของ ธปท. ได้ เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยง
ระบบงานกับ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกใช้งานไม่ได้ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดก็ตาม ให้สมาชิกแจ้ง 
ธปท. ทาง e-Mail เพ่ือขอให้ ธปท. ด าเนินการแทน โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ท าให้สมาชิกไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้  

8. เมื่อ ธปท. ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นของสมาชิก และด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตามที่
ได้รับแจ้งจากสมาชิกแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกทราบทาง e-Mail 
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เอกสารแนบ 1 – แผนฉุกเฉนิจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง กรณีระบบขัดข้อง 1 วัน 
ผู้ด าเนินการ ล าดับ งานที่ด าเนินการ 

ตัวแทนจ าหน่ายจ าหน่ายจากวงเงินกลางได้ตามปกติ  
ตัวแทนจ าหน่าย   ตัวแทนจ าหน่ายจ าหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลางโดยส่งรายการเข้ามาที่ระบบงานจ าหนา่ย 

ตัวแทนจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่ายจากวงเงินกลางได้  
  1 ตัวแทนจ าหน่ายส่งรายการจ าหน่ายไมไ่ด้  

ตัวแทนจ าหน่าย 1.1 ธนาคารตัวแทนแจ้งปัญหาให้ ธปท. ทราบทันทีที่เกิดเหตุ 
1.2 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบพบวา่เกิดจาก 

  (1) ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ขัดขอ้ง ให้
เตรียมความพร้อมกรณีใช้แผนจ าหน่ายจาก
วงเงินส ารอง 

(2) ระบบงานของตัวแทนจ าหนา่ยไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบงาน
จ าหน่ายตราสารหนี้ได้ ให้ด าเนินการตามแผนของธนาคารฯ และแจ้ง 
ธปท. เมื่อด าเนินการแก้ไขแลว้เสร็จ 

  2 การพิจารณาใชแ้ผนฉุกเฉินจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
    (1) กรณีระบบงานจ าหน่ายตราสารหนีข้ัดข้อง 

ธปท. แจ้งผู้เกีย่วขอ้งฯ ทราบ 
(2) กรณีระบบงานของตัวแทนจ าหนา่ย 
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้
ได้  

ธปท. 
ผู้ออกตราสารหนี ้

2.1 ธปท. ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพือ่พิจารณาใช้แผนฉกุเฉินฯ 

ผู้ออกตราสารหนี ้ 2.2 ผู้ออกตราสารหนีพ้ิจารณาการใช้แผนฉกุเฉินฯ 
ธปท. 2.3  1) ไม่ใช้แผนฉุกเฉินฯ 

  ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายทุกแห่งหยุดการ
จ าหน่าย และรอการฟื้นฟูระบบของ ธปท.  

ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายทุกแห่งหยุดการจ าหน่าย รอการฟื้นฟูระบบ
ฯ ของตัวแทนจ าหน่ายครบทุกแห่ง 

2.4  2) ใช้แผนฉุกเฉินฯ : ธปท. แจ้งใช้แผนฉุกเฉินจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง   
  3 การก าหนดวงเงินส ารอง 
    (1) กรณีระบบงานจ าหน่ายตราสารหนีข้ัดข้อง 

ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งฯ ทราบ 
2) กรณีระบบงานของตัวแทนจ าหนา่ย 
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้
ได้  

ธปท. 3.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายให้แจ้งยอดจ าหน่ายสะสมที่ได้รับจัดสรรจากระบบงานจ าหน่าย (ตั้งแต่วันเปิดจ าหนา่ยวันแรก 
- ระบบฯ ขัดข้อง) 

ตัวแทนจ าหน่าย 3.2 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ยสะสมฯ ให้ ธปท. 
ธปท. 3.3 ธปท. แจ้งวงเงินจ าหน่ายคงเหลือให้ผู้ออกฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินส ารองให้ 

แต่ละตัวแทนจ าหน่าย 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 3.4 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้งวงเงินส ารองที่จัดสรรให้ตัวแทนจ าหนา่ยและ ธปท. ทราบ 

  4 การจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
ตัวแทนจ าหน่าย 4.1 ตัวแทนจ าหน่ายปรับระบบงานภายในเพื่อจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

4.2 ตัวแทนจ าหน่ายเปิดจ าหนา่ยจากวงเงินส ารอง ไม่เกินวงเงินส ารองที่ได้รับจัดสรร และตามเง่ือนไขการจ าหน่ายที่ผู้ออกฯ 
ก าหนด ยกเว้นการตรวจสอบโควตา้รายบุคคล 

4.3 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อเร่ิมเปิดการจ าหน่ายฯ 
4.4 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อจ านวนได้ครบวงเงินส ารองที่ได้รับ ก่อน ธปท. แจ้งหยุดการจ าหนา่ย 
4.5 การจ าหน่ายให้นิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่มีรายชื่อในข้อมูล MI นิติบุคคล ให้ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนีแ้ละ ธปท. 

พิจารณากอ่นจ าหน่าย 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 4.6 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้งผลการพจิารณาสทิธิในการซ้ือของนิติบุคคลรายดังกล่าว ให้ตัวแทนจ าหน่ายและ ธปท. ทราบ  

และ ธปท. แจ้งเลข Institution Investor ID ให้ตัวแทนจ าหนา่ยทราบ 
  5 สรุปยอดจ าหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 15.30-16.00 น. 

ตัวแทนจ าหน่าย 5.1 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ย Sameday ให้ ธปท. ทราบ ภายในเวลา 16.00 น. 
  6 การช าระเงินค่าจ าหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 16.00 - 17.00 

ตัวแทนจ าหน่าย 6.1 ตัวแทนจ าหน่ายโอนเงินค่าจ าหน่าย SameDay ให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต  
ภายในเวลา 16.30 น. 
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ผู้ด าเนินการ ล าดับ งานที่ด าเนินการ 
ธปท. 6.2 ธปท. โอนเงินค่าจ าหน่าย SameDay ให้ ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต  

ภายในเวลา 17.00 น. 
6.3 ธปท. เมลแจ้งยอดจ าหนา่ยให ้ThaiBMA 

เมื่อระบบพร้อมใช้งาน 
  7 การตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

ธปท. 7.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายและผู้ออกฯ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ 
ตัวแทนจ าหน่าย 7.2 ตัวแทนจ าหน่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection 
   CS Health Check 
   - POST/csHealthCheck 
   - GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID} 
   DLT Health Check 
   - POST/dltHealthCheck 
   - GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID} 
- API เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจ าหน่าย Online (เพื่อ Reconcile ยอด) 
   - GET/salesTransactions/sellingAgent (B02.4.4 View Bond Sale Transaction ตามตัวแทนจ าหน่าย) 

7.3 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 7.4 ผู้ออกตราสารหนี้ตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection 
   CS Health Check 
   - POST/csHealthCheck 
   - GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID} 
   DLT Health Check 
   - POST/dltHealthCheck 
   - GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID} 

7.5 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ 
  8 ปิดการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

ธปท. 8.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายให้ปิดจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง  
โดยจะก าหนดเวลาปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ตัวแทนจ าหน่าย 8.2 ตัวแทนจ าหน่ายปิดจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
  9 การปรับปรุงรายการจ าหน่าย Online ทั้ง Sameday และ Nextday  

(สมมติฐาน: ไม่มี dataloss) 
**หากสถาบันใดพบปัญหา data loss จะต้องมีหน้าที่ซ่อมรายการให้กลับมาตามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี** 

ผู้ออกตราสารหนี ้ 9.1 ผู้ออกตราสารหนีป้รับวงเงินกลาง และ วงเงินส ารอง ในระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
9.2 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้ง ธปท. เมื่อด าเนินการเสร็จ 

ธปท. 9.3 ธปท. เพิ่ม MI นิติบุคคลรายใหม่ฯ ที่ผู้ออกฯ พจิารณาให้ซ้ือพันธบัตร ในระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี ้
- แจ้ง ธปท. เมื่อด าเนินการเสร็จ 

9.4 ธปท. เปิดระบบ ONLINE  
9.5 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายปรับปรุงรายการจ าหน่าย Online  

ตัวแทนจ าหน่าย 9.6 ตัวแทนจ าหน่ายปรับปรุงรายการจ าหนา่ย Online  
 - Sameday  : ยอดรวมรายการจ าหนา่ย ไม่เท่ากับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. ได้แก่ ยกเลิกรายการจ าหนา่ย ลดวงเงิน
รายการจ าหนา่ย 
 - Nextday   : ยอดรวมรายการจ าหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดที่แจ้ง ธปท. 
**ตัวแทนจ าหน่ายต้องปิดช่องทางการจ าหน่ายจากวงเงินกลาง** 

  9.7 แจ้งยอดจ าหน่าย Online (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบ เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จ 
  10 การส่งรายการจ าหน่าย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 

ธปท. 10.1 ธปท. เปิดระบบ BCP  
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ผู้ด าเนินการ ล าดับ งานที่ด าเนินการ 
10.2 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายส่งรายการจ าหน่าย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 

ตัวแทนจ าหน่าย 10.3 ตัวแทนจ าหน่ายส่งรายการจ าหนา่ย BCP เข้าระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ 
10.4 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ยจากวงเงินส ารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อด าเนินการแลว้

เสร็จ 
  11 การประมวลผลรายการจ าหน่าย BCP  

ด าเนินการเมื่อตัวแทนจ าหนา่ยทกุแห่งสง่รายการ BCP แล้วเสร็จ 
ธปท. 11.1 ธปท. แจ้งปิดรับรายการจ าหนา่ย BCP 

11.2 ธปท. ประมวลผลรายการจ าหน่าย BCP โดย การจัดเรียงรายการจ าหนา่ยของทุกตัวแทนตามเวลาท ารายการที่เกิดขึ้น
จริง (เวลาที่ลูกค้าท ารายการผ่านช่องทางจ าหน่าย)  

11.3 ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวัแทนจ าหน่ายทราบ 
ตัวแทนจ าหน่าย 11.4 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจ าหนา่ย BCP อีกครั้ง 

  12 การส่งปรบัปรงุรายการจ าหนา่ย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหน้ี 
ธปท. 12.1 ธปท. เปิดระบบ BCP  

12.2 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายส่งปรับปรุงรายการจ าหนา่ย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี ้  
    - Sameday : ยอดรวมรายการจ าหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. 
    - Nextday   : ยอดรวมรายการจ าหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดที่แจ้ง ธปท. 

ตัวแทนจ าหน่าย 12.3 ตัวแทนจ าหน่ายส่งปรับปรุงรายการจ าหน่าย BCP เข้าระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ 
12.4 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ยจากวงเงินส ารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อด าเนินการแลว้

เสร็จ 
  13 การประมวลผลการปรบัปรุงรายการจ าหน่าย BCP   

ด าเนินการเมื่อตัวแทนจ าหนา่ยทกุแห่งสง่ปรับปรุงรายการ BCP แล้วเสร็จ 
ธปท. 13.1 ธปท. แจ้งปิดรับการปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

13.1 ธปท. ประมวลผลการปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
13.1 ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวัแทนจ าหน่ายทราบ 

ตัวแทนจ าหน่าย 13.4 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจ าหนา่ย BCP อีกครั้ง 
  14 การจ าหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง 

ผู้ออกตราสารหนี ้ 14.1 ผู้ออกตราสารหนีป้รับวงเงินกลาง และ วงเงินส ารอง ในระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
ธปท. 14.2 ธปท. ปรับสถานะการช าระเงินของรายการจ าหน่าย Sameday 

14.3 ธปท. แจ้งเวลาเร่ิมเปิดจ าหน่ายจากวงเงินกลาง ให้ตัวแทนจ าหนา่ยทราบ 
ตัวแทนจ าหน่าย 14.4 ตัวแทนจ าหน่ายเปิดจ าหนา่ยจากวงเงินกลาง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. 

14.5 การยกเลิกรายการ BCP เมื่อเปิดจ าหนา่ย Online ให้ใช้วิธกีารสวมสิทธิ์แทน 

ค านิยาม ในเอกสารฉบบัน้ี 

“ระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้ส าหรับบริการจ าหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform 

“ระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจ าหนา่ยได้ 

“ระบบงานจ าหนา่ยของตัวแทนจ าหนา่ยขัดข้อง” หมายถึง  ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลจ าหน่ายเข้าระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ ไม่
สามารถใช้งานได้ แต่ระบบงานจ าหน่ายของตัวแทนจ าหน่ายท างานได้ปกติ 

“วงเงินกลาง” หมายถึง วงเงินจ าหน่ายที่ใช้ส าหรับจัดสรรวงเงินให้กับรายการจ าหน่ายที่ตัวแทนจ าหนา่ยส่งเข้ามาในระบบงานจ าหนา่ยตราสาร
หนี้ แบบ First come first serve 

“วงเงินส ารอง” หมายถึง วงเงินจ าหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แต่ละตัวแทนจ าหนา่ยเพื่อใชจ้ าหนา่ยในกรณีที่ระบบงานจ าหน่ายตราสาร
หนี้ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจ าหน่ายได้ 

“ระบบ Online” หมายถึง ระบบจ าหนา่ยตราสารหนีจ้ากวงเงินกลาง 

“ระบบ BCP” หมายถึง ระบบจ าหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินส ารอง 

“รายการจ าหนา่ย Online” หมายถึง รายการจ าหนา่ย ที่จ าหน่ายจากวงเงินกลาง 
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“รายการจ าหนา่ย BCP” หมายถึง รายการจ าหน่าย ที่จ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

“Sameday” หมายถึง รายการจ าหน่ายที่ถูกก าหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวนัที่ปัจจุบัน 

“Nextday” หมายถึง รายการจ าหน่ายที่ถูกก าหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันท าการถัดจากวันที่ปัจจุบัน 
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เอกสารแนบ 2 – แผนฉุกเฉนิจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง กรณีระบบขัดข้องมากกว่า 1 วัน 
ผู้ด าเนินการ ล าดับ งานที่ด าเนินการ 

ตัวแทนจ าหน่ายจ าหน่ายจากวงเงินกลางได้ตามปกติ  
ตัวแทนจ าหน่าย   ตัวแทนจ าหน่ายจ าหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลางโดยส่งรายการเข้ามาที่ระบบงานจ าหนา่ย  

ตัวแทนจ าหน่ายไม่สามารถจ าหน่ายจากวงเงินกลางได้  
  1 ตัวแทนจ าหน่ายส่งรายการจ าหน่ายไมไ่ด้   

ตัวแทนจ าหน่าย 1.1 ธนาคารตัวแทนแจ้งปัญหาให้ ธปท. ทราบทันทีที่เกิดเหตุ  
1.2 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบพบวา่เกิดจาก  

  (1) ระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ขัดขอ้ง ให้
เตรียมความพร้อมกรณีใช้แผนจ าหน่ายจาก
วงเงินส ารอง 

(2) ระบบงานของตัวแทนจ าหนา่ยไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบงาน
จ าหน่ายตราสารหนี้ได้ ให้ด าเนินการตามแผนของธนาคารฯ และแจ้ง 
ธปท. เมื่อด าเนินการแก้ไขแลว้เสร็จ 

  2 การพิจารณาใชแ้ผนฉุกเฉินจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
    (1) กรณีระบบงานจ าหน่ายตราสารหนีข้ัดข้อง 

ธปท. แจ้งผู้เกีย่วขอ้งฯ ทราบ 
(2) กรณีระบบงานของตัวแทนจ าหนา่ย 
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ได้  

  
ธปท. 

ผู้ออกตราสารหนี ้
2.1 ธปท. ประสานงานผู้ออกตราสารหนี้เพือ่พิจารณาใช้แผนฉกุเฉินฯ 

  

ผู้ออกตราสารหนี ้ 2.2 ผู้ออกตราสารหนีพ้ิจารณาการใช้แผนฉกุเฉินฯ  
ธปท. 2.3  1) ไม่ใช้แผนฉุกเฉินฯ  

  ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายทุกแห่งหยุดการ
จ าหน่าย และรอการฟื้นฟูระบบของ ธปท.  

ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายทุกแห่งหยุดการจ าหน่าย รอการฟื้นฟูระบบฯ 
ของตัวแทนจ าหน่ายครบทุกแห่ง  

2.4  2) ใช้แผนฉุกเฉินฯ : ธปท. แจ้งใช้แผนฉุกเฉินจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง    
  3 การก าหนดวงเงินส ารอง 
    (1) กรณีระบบงานจ าหน่ายตราสารหนีข้ัดข้อง 

ธปท. แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งฯ ทราบ 
2) กรณีระบบงานของตัวแทนจ าหนา่ย 
มากกว่ากึ่งหนึ่ง ไม่สามารถเช่ือมต่อกับระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ได้  
  

ธปท. 3.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายให้แจ้งยอดจ าหน่ายสะสมที่ได้รับจัดสรรจากระบบงานจ าหน่าย (ตั้งแต่วันเปิดจ าหนา่ยวันแรก - 
ระบบฯ ขัดข้อง) 

ตัวแทนจ าหน่าย 3.2 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ยสะสมฯ ให้ ธปท. 
ธปท. 3.3 ธปท. แจ้งวงเงินจ าหน่ายคงเหลือให้ผู้ออกฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินส ารองให้ 

แต่ละตัวแทนจ าหน่าย 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 3.4 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้งวงเงินส ารองที่จัดสรรให้ตัวแทนจ าหนา่ยและ ธปท. ทราบ 

ด าเนินการทุกวันในช่วงที่ระบบยังคงขดัข้อง 
  4 การจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

ตัวแทนจ าหน่าย 4.1 ตัวแทนจ าหน่ายปรับระบบงานภายในเพื่อจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
4.2 ตัวแทนจ าหน่ายเปิดจ าหนา่ยจากวงเงินส ารอง ไม่เกินวงเงินส ารองที่ได้รับจัดสรร และตามเง่ือนไขการจ าหน่ายที่ผู้ออกฯ 

ก าหนด 
4.3 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อเร่ิมเปิดการจ าหน่ายฯ 
4.4 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อจ านวนได้ครบวงเงินส ารองที่ได้รับ ก่อน ธปท. แจ้งหยุดการจ าหนา่ย 
4.5 การจ าหน่ายให้นิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่มีรายชื่อในข้อมูล MI นิติบุคคล ให้ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนีแ้ละ ธปท. 

พิจารณากอ่นจ าหน่าย 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 4.6 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้งผลการพจิารณาสทิธิในการซ้ือของนิติบุคคลรายดังกล่าว ให้ตัวแทนจ าหน่ายและ ธปท. ทราบ  

และ ธปท. แจ้งเลข Institution Investor ID ให้ตัวแทนจ าหนา่ยทราบ 
  5 สรุปยอดจ าหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 15.30-16.00 น. 

ตัวแทนจ าหน่าย 5.1 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ย Sameday ให้ ธปท. ทราบ ภายในเวลา 16.00 น. 
  6 การช าระเงินค่าจ าหน่าย SameDay (Online และ BCP) เวลา 16.00 - 17.00 
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ผู้ด าเนินการ ล าดับ งานที่ด าเนินการ 
ตัวแทนจ าหน่าย 6.1 ตัวแทนจ าหน่ายโอนเงินค่าจ าหน่าย SameDay ให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนต  

ภายในเวลา 16.30 น. 
ธปท. 6.2 ธปท. โอนเงินค่าจ าหน่าย SameDay ให้ ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต  

ภายในเวลา 17.00 น. 
6.3 ธปท. เมลแจ้งยอดจ าหนา่ยให ้ThaiBMA 

เมื่อระบบพร้อมใช้งาน 
  7 การตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

ธปท. 7.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายและผู้ออกฯ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ 
ตัวแทนจ าหน่าย 7.2 ตัวแทนจ าหน่ายตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection 
   CS Health Check 
   - POST/csHealthCheck 
   - GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID} 
   DLT Health Check 
   - POST/dltHealthCheck 
   - GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID} 
- API เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจ าหน่าย Online (เพื่อ Reconcile ยอด) 
   - GET/salesTransactions/sellingAgent (B02.4.4 View Bond Sale Transaction ตามตัวแทนจ าหน่าย) 

7.3 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 7.4 ผู้ออกตราสารหนี้ตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

- API เพื่อใช้ตรวจสอบ connection 
   CS Health Check 
   - POST/csHealthCheck 
   - GET/csHealthCheck/{csHealthCheckID} 
   DLT Health Check 
   - POST/dltHealthCheck 
   - GET/dltHealthCheck/{dltHealthCheckID} 

7.5 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้ง ธปท. เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ 
  8 ปิดการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

ธปท. 8.1 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายให้ปิดจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง  
โดยจะก าหนดเวลาปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

ตัวแทนจ าหน่าย 8.2 ตัวแทนจ าหน่ายปิดจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
  9 การปรับปรุงรายการจ าหน่าย Online ทั้ง Sameday และ Nextday ของวนัแรกที่เกิดเหตุขัดข้อง 

(สมมติฐาน: ไม่มี dataloss) 
**หากสถาบันใดพบปัญหา data loss จะต้องมีหน้าที่ซ่อมรายการให้กลับมาตามหลักฐานที่อีกฝ่ายมี** 

ผู้ออกตราสารหนี ้ 9.1 ผู้ออกตราสารหนีป้รับวงเงินกลาง และ วงเงินส ารอง ในระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
9.2 ผู้ออกตราสารหนีแ้จ้ง ธปท. เมื่อด าเนินการเสร็จ 

ธปท. 9.3 ธปท. เพิ่ม MI นิติบุคคลรายใหม่ฯ ที่ผู้ออกฯ พจิารณาให้ซ้ือพันธบัตร ในระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี ้
- แจ้ง ธปท. เมื่อด าเนินการเสร็จ 

9.4 ธปท. เปิดระบบ ONLINE  
9.5 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายปรับปรุงรายการจ าหน่าย Online  

ตัวแทนจ าหน่าย 9.6 ตัวแทนจ าหน่ายปรับปรุงรายการจ าหนา่ย Online  
 - Sameday  : ยอดรวมรายการจ าหนา่ย ไม่เท่ากับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. ได้แก่ ยกเลิกรายการจ าหนา่ย ลดวงเงิน
รายการจ าหนา่ย 
 - Nextday   : ยอดรวมรายการจ าหน่าย ไม่เท่ากับ ยอดที่แจ้ง ธปท. 
**ตัวแทนจ าหน่ายต้องปิดช่องทางการจ าหน่ายจากวงเงินกลาง** 

  9.7 แจ้งยอดจ าหน่าย Online (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบ เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จ 
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ผู้ด าเนินการ ล าดับ งานที่ด าเนินการ 
ด าเนินการน าส่งรายการจ าหน่าย BCP และประมวลผลรอบละ 1 วันจนครบ 

  10 การส่งรายการจ าหน่าย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
ธปท. 10.1 ธปท. ปรับ Business Date ให้ตรงกับ Transaction Date ของรายการจ าหน่ายที่น าส่ง และ เปิดระบบ BCP  

10.2 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายส่งรายการจ าหน่าย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 
ตัวแทนจ าหน่าย 10.3 ตัวแทนจ าหน่ายส่งรายการจ าหนา่ย BCP เข้าระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ 

10.4 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ยจากวงเงินส ารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อด าเนินการแลว้
เสร็จ 

  11 การประมวลผลรายการจ าหน่าย BCP  
ด าเนินการเมื่อตัวแทนจ าหนา่ยทกุแห่งสง่รายการ BCP แล้วเสร็จ 

ธปท. 11.1 ธปท. แจ้งปิดรับรายการจ าหนา่ย BCP 
11.2 ธปท. ประมวลผลรายการจ าหน่าย BCP โดย การจัดเรียงรายการจ าหนา่ยของทุกตัวแทนตามเวลาท ารายการที่เกิดขึ้นจริง 

(เวลาที่ลูกค้าท ารายการผ่านช่องทางจ าหน่าย:Transaction Date)  
11.3 ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวัแทนจ าหน่ายทราบ 

ตัวแทนจ าหน่าย 11.4 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจ าหนา่ย BCP อีกครั้ง 
  12 การส่งปรบัปรงุรายการจ าหนา่ย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหน้ี 

ธปท. 12.1 ธปท. เปิดระบบ BCP  
12.2 ธปท. แจ้งตัวแทนจ าหน่ายส่งปรับปรุงรายการจ าหนา่ย BCP เข้าระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี ้  

    - Sameday : ยอดรวมรายการจ าหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดเงินที่โอนให้ ธปท. 
    - Nextday   : ยอดรวมรายการจ าหน่าย ไม่ตรงกับ ยอดที่แจ้ง ธปท. 

ตัวแทนจ าหน่าย 12.3 ตัวแทนจ าหน่ายส่งปรับปรุงรายการจ าหน่าย BCP เข้าระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ 
12.4 ตัวแทนจ าหน่ายแจ้งยอดจ าหนา่ยจากวงเงินส ารอง (แยก Sameday และ Nextday) ให้ ธปท. ทราบเมื่อด าเนินการแลว้

เสร็จ 
  13 การประมวลผลการปรบัปรุงรายการจ าหน่าย BCP   

ด าเนินการเมื่อตัวแทนจ าหนา่ยทกุแห่งสง่ปรับปรุงรายการ BCP แล้วเสร็จ 
ธปท. 13.1 ธปท. แจ้งปิดรับการปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

13.1 ธปท. ประมวลผลการปรับปรุงรายการจ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 
13.1 ธปท. แจ้งผลการประมวลผลฯ ให้ตวัแทนจ าหน่ายทราบ 

ตัวแทนจ าหน่าย 13.4 ธนาคารตัวแทนตรวจสอบผลฯ หากมีขอ้ผิดพลาด ให้ส่งปรับปรุงรายการจ าหนา่ย BCP อีกครั้ง 
เมื่อน าส่งรายการจ าหน่าย BCP และประมวลผลครบทุกวันแล้ว 

  14 การจ าหน่ายพันธบัตรจากวงเงินกลาง 
ผู้ออกตราสารหนี ้ 14.1 ผู้ออกตราสารหนีป้รับวงเงินกลาง และ วงเงินส ารอง ในระบบงานจ าหน่ายตราสารหนี้ 

ธปท. 14.2 ธปท. ปรับสถานะการช าระเงินของรายการจ าหน่าย Sameday 
14.3 ธปท. แจ้งเวลาเร่ิมเปิดจ าหน่ายจากวงเงินกลาง ให้ตัวแทนจ าหนา่ยทราบ 

ตัวแทนจ าหน่าย 14.4 ตัวแทนจ าหน่ายเปิดจ าหนา่ยจากวงเงินกลาง ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ธปท. 
14.5 การยกเลิกรายการ BCP เมื่อเปิดจ าหนา่ย Online ให้ใช้วิธกีารสวมสิทธิ์แทน 

ค านิยาม ในเอกสารฉบบัน้ี 

“ระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้ส าหรับบริการจ าหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform 

“ระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ขัดข้อง” หมายถึง ระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจ าหนา่ยได้ 

“ระบบงานจ าหนา่ยของตัวแทนจ าหนา่ยขัดข้อง” หมายถึง  ระบบงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลจ าหน่ายเข้าระบบงานจ าหนา่ยตราสารหนี้ ไม่
สามารถใช้งานได้ แต่ระบบงานจ าหน่ายของตัวแทนจ าหน่ายท างานได้ปกติ 

“วงเงินกลาง” หมายถึง วงเงินจ าหน่ายที่ใช้ส าหรับจัดสรรวงเงินให้กับรายการจ าหน่ายที่ตัวแทนจ าหนา่ยส่งเข้ามาในระบบงานจ าหนา่ยตราสาร
หนี้ แบบ First come first serve 

“วงเงินส ารอง” หมายถึง วงเงินจ าหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แต่ละตัวแทนจ าหนา่ยเพื่อใชจ้ าหนา่ยในกรณีที่ระบบงานจ าหน่ายตราสาร
หนี้ไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้กับรายการจ าหน่ายได้ 
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“ระบบ Online” หมายถึง ระบบจ าหนา่ยตราสารหนีจ้ากวงเงินกลาง 

“ระบบ BCP” หมายถึง ระบบจ าหน่ายตราสารหนี้จากวงเงินส ารอง 

“รายการจ าหนา่ย Online” หมายถึง รายการจ าหนา่ย ที่จ าหน่ายจากวงเงินกลาง 

“รายการจ าหนา่ย BCP” หมายถึง รายการจ าหน่าย ที่จ าหน่ายจากวงเงินส ารอง 

“Sameday” หมายถึง รายการจ าหน่ายที่ถูกก าหนดวันที่จดทะเบียนตรงกับวนัที่ปัจจุบัน 

“Nextday” หมายถึง รายการจ าหน่ายที่ถูกก าหนดวันที่จดทะเบียนเป็นวันท าการถัดจากวันที่ปัจจุบัน 
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เอกสารแนบ 3 - รายช่ือผู้ประสานงาน ธปท. 

ชื่อ E-mail Address โทรศัพท์ 
ทีมจัดการพันธบัตร Bondmgt@bot.or.th 0-2356-7665 
คุณอัครเดช ดาวเงิน AkaradeD@bot.or.th 0-2283-5466 
คุณลัดดา องอาจวุฒิวงศ์ LaddaO@bot.or.th 0-2283-5480 
คุณมัณฑนา ธ ารงค์พิชิตตานนท์ MunthanT@bot.or.th 0-2356-8025 
คุณโสภิต โกศลวัฒนสมบัติ SopitK@bot.or.th 0-2283-5447 
คุณศิริมา บุษสาย SirimaB@bot.or.th 0-2356-8024 

 

 


