
 

 

 

 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง  การจำหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรบัโครงสรางหนี ้ 

(พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงนิฯ พ.ศ. 2552) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

 

เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใชตราสารหน้ี

เปนหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศใหทราบทั่วกันวา 

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประกอบกับ มาตรา 24/1 แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะดำเนินการ

กูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีที่ออกภายใตพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือฟนฟูและเสริมสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่ครบกำหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจำหนายพันธบัตรรฐับาล 

โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ (โดยใชสูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียน

ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคำนวณราคาสำหรับ

การซื้อขายหลักทรัพยรัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง

ตามขอกำหนด ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. กระทรวงการคลังจะดำเนินการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกูประเภทที่เรียกวา “พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหน้ี (พ.ร.ก. ใหอำนาจ

กระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2” (LB726A) ซึ่งเปนพันธบัตรรุนใหม 

(New Issue) วงเงินจำหนายจำนวน 4,000 ลานบาท (สี่พันลานบาทถวน)  

ขอ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ 

พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เปนชนิดออกใหในนามผูทรงกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรตามราคา

ที่ตราไวเปนหนวย หนวยละหน่ึงพันบาท 
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ขอ 3. กระทรวงการคลังจะออกจำหนายพันธบัตรรัฐบาลใหแกผูมีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังน้ี 

(1) จำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนใหแก

ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณการเกษตร ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ 

ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2) จำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อใหแก มูลนิธิ สหกรณ นิติบุคคล

เพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชนอื่นๆ 

โดยมิไดมุงหวังประโยชนมาแบงปนกัน และกองทุนที่เปนนิติบุคคลที่ใชผลประโยชนจากตนเงิน  

ขอ 4. การจำหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลัง 

กูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2 ผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะตองดำเนินการ ดังน้ี 

(1) ผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ตองสง

ขอมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย 

วาดวยการใหบริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร

แหงประเทศไทยระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา

ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูลและตองเสนอวาจะประมูลในอัตราผลตอบแทนรอยละเทาใด

ไมเกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง) และในการเสนอประมูลแตละอัตราตองระบุราคาตราที่เสนอ

ประมูลไมต่ำกวา 100 ลานบาท และไมมีเศษของหลักลาน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลตองไมเกินวงเงิน

จำหนายตามประกาศกระทรวงการคลัง 

(2) ผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อ ตองเสนอซื้อผานสถาบันการเงิน

ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูคาหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) 

โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไมต่ำกวา 4 ลานบาทตอ MOF Outright PD 1 ราย แตเมื่อรวม MOF Outright PD 

ทุกรายแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจำหนาย และไมมีเศษของหลักลาน และ MOF Outright PD ตองนำ

ขอมูลดังกลาวเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส  

(e-Bidding) ระหวางเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 

ทั้งน้ี MOF Outright PD ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอ่ืนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดดวย 

กรณีระบบสำหรับการประมูลขัดของ ใหผูประสงคจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะตองเสนอ

ประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยกำหนด 
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ขอ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอำนาจ 

กระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ดังน้ี 

 (1)  ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตร

รัฐบาลใหผูเสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนตอรอยต่ำสุดกอน แลวจึงจัดสรรใหแกผูเสนอประมูลที่เสนอ

อัตราผลตอบแทนตอรอยสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน 

ในกรณีที่มีผูเสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเทากันหลายราย และจำนวน 

ที่เสนอประมูลของผูเสนอประมูลในกลุมนั้นรวมกันแลวเกินวงเงินจำหนายที่กำหนดไว กระทรวงการคลังจะจัดสรร

พันธบัตรรัฐบาลใหแกผูเสนอประมูลในกลุมดังกลาวตามสัดสวนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไมมีเศษของหลักลาน 

หากมีเศษเหลือจากการจดัสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรใหกับผูเสนอประมูลที่ไดเสนอประมูลกอนในกลุมน้ัน 

 (2)  ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหแกผู เสนอซื้อ 

ไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินจำหนาย โดยไมมีเศษของหลักลาน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผูประมูลได

ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุนเดียวกัน โดย 

 (2.1) ในกรณีที ่ม ีผ ู  เสนอซื ้อรวมแลวไมเก ินรอยละ 20 ของวงเง ินจำหนาย 

กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจำนวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนำวงเงินสวน

ที่เหลือไปรวมกับวงเงินจำหนายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 

 (2.2)  ในกรณีท ี ่ม ีผ ู  เสนอซื ้อรวมแลวเก ินร อยละ 20 ของวงเง ินจำหนาย 

กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจำนวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผูเสนอซื้อรายใด

เสนอซื้อจำนวนเกิน 100 ลานบาท กระทรวงการคลังจะนำจำนวนที่เสนอซื้อของผูเสนอซื้อรายนั้นมารวม

คำนวณเพียง 100 ลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบงวิธีการจัดสรรเปน 2 กรณี ดังน้ี 

(2.2.1) ในกรณีที ่ผลรวมของวงเงินเสนอซื ้อดังกลาวเกินรอยละ 20  

ของวงเงินจำหนาย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดสวนของจำนวนที่เสนอซื้อเฉพาะสวนที่ไมเกิน 100 ลานบาท 

(2.2.2)  ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกลาวไมเกินรอยละ 20 

ของวงเงินจำหนาย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจำนวนที่เสนอซื้อเฉพาะสวนที่ไมเกิน 100 ลานบาท และ

หากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมใหแกผูเสนอซื้อที่เสนอซื้อจำนวนเกิน 100 ลานบาท 

ตอราย ตามสัดสวนจำนวนที่เสนอซื้อสวนที่เกิน 100 ลานบาท   

 กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรดวยวิธีการตามขอ (2.2) กระทรวงการคลัง 

จะจัดสรรใหกับผูเสนอซื้อที่ MOF Outright PD ไดยื่นประมูลกอน หากผูเสนอซื้อยื่นความจำนงผาน MOF 

Outright PD ทุกรายรวมกันเกินรอยละ 20 ของวงเงินจำหนาย จะไมไดรับการจัดสรรทั้งหมด 

ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะแจงผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหทราบในวันจำหนาย

พันธบัตรรัฐบาล 
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ขอ 6. ผูเสนอประมูลที่ไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก.  

ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 จะตองชำระราคาภายใน

เวลา 10.00 น. ของวันทำการที ่สองถัดจากวันที ่จำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา

ผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

 สำหรับผู เสนอซื้อที ่ไดรับการจัดสรรจะตองโอนเงินผานระบบบาทเนตหรือใหมี      

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูเสนอซื้อใหกับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น.    

ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF 

Outright PD ตองรับผิดชอบชำระราคาคาพันธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สอง 

ถัดจากวันจำหนายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทย

หักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย หรือโอนเงินผานระบบบาทเนตเขาบัญชีกระแสรายวัน

งานจัดการตราสารหน้ีที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

ขอ 7. เมื่อผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไดชำระราคาตามขอ 6 แลว ใหธนาคารแหง

ประเทศไทยนำฝากพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 

2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เขาบัญชีผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเปนใบตราสาร ทั้งนี้ เปนไปตามที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล

ไดแจงความประสงคไว 

ขอ 8. ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไมชำระราคาคาพันธบัตรรัฐบาลภายใน

วันและเวลาที่กำหนด ใหถือวาผู ไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจ

พิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผูเสนอประมูลหรือผูเสนอซื้อรายน้ันเปนการช่ัวคราว

หรือถาวรก็ได 

ขอ 9. ใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูจัดจำหนาย นายทะเบียน และตัวแทนการจายเงิน

พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเปนเพื่อประโยชนในการนี ้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติ           

ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด 

ขอ 10. ใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูรับฝากพันธบัตรรัฐบาล

ประเภทไรใบตราสาร 

ขอ 11. ใหกำหนดคาใชจายและคาธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทน้ี

ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ดังตอไปน้ี 

 (1)  คาใชจายในการพิมพแบบพิมพพันธบัตรรัฐบาล 

 (2)  คาธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตราไมเกินรอยละ 0.03 

ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จำหนายได ดอกเบ้ียที่จายและเงินตนพันธบัตรที่จายคืน 

/ขอ 12. … 
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ขอ 12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใชพันธบัตรรัฐบาลประเภทน้ีเปนหลักประกัน กรณีพันธบัตร

แบบมีใบตราสารใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทย 

สำหรับพันธบัตรแบบไรใบตราสารใหถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ไมสามารถกระทำไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนตามที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยประกาศกำหนด 

ขอ 13. กรณีที่มีการออกใบพันธบัตรรัฐบาล มิใหถือวาพันธบัตรรัฐบาลฉบับใดสมบูรณ เวนแต

พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดแตงต้ังขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ไดลงลายมือช่ือกำกับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับน้ันแลว 

ขอ 14. กระทรวงการคลังไดกำหนดแผนการจำหนายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี 

(พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ตารางการจำหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรบัโครงสรางหนี้  

(พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงนิฯ พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

รุนพันธบัตร วันที่จำหนาย 
วงเงินจำหนาย 

(ลานบาท) 
วันที่ชำระเงิน 

วันเริ่มคำนวณ  

ดอกเบี้ย 

วันครบกำหนด 

ไถถอน 

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ 

(พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ 

พ.ศ. 2552) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งท่ี 2 (LB726A) 

อายุคงเหลือ 50.17 ป 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.000 ตอป 

27 เม.ย. 2565 4,000 29 เม.ย. 2565 29 เม.ย. 2565 17 มิ.ย. 2615 

หมายเหตุ : 1. อัตราดอกเบี้ยจะประกาศในวันที่ 25 เมษายน 2565 

             2. ราคาพันธบัตรที่ผูไดรับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลตองชำระเปนไปตามสูตรการคำนวณราคาซึ่งไดคำนึงถึงดอกเบี้ยคางรับไวแลว 

ขอ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.000 ตอป คำนวณจากมูลคา 

ของพันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคำนวณจากวันที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน 

การคำนวณดอกเบี้ยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน แลวนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค 

ใหปดทิ้ง จายดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยูใหแบงจาย

ดอกเบี้ยปละสองงวด คือ วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกป สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะจาย  

ณ วันไถถอนพันธบัตรรัฐบาล  

หากวันครบกำหนดจายดอกเบ้ียตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนไปจาย

ในวันทำการถัดไป โดยไมนับวันหยุดตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาวเขารวมเพ่ือคำนวณดอกเบ้ีย

ในงวดที่ถึงกำหนดจายดอกเบี้ย ยกเวนการจายดอกเบี้ยงวดสุดทายใหคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันไถถอน

พันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป 

 

/ทั้งน้ี ... 





แบบเสนอประมลูตราสารหนี (Competitive Bid) 

                     วนัท.ี.............................................................. 

เรยีน  ผูอ้อกตราสารหนี 

  ขา้พเจา้ขอเสนอประมลูตราสารหนี โดยวธิเีสนอประมลูอตัราผลตอบแทน มายงัธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในฐานะเป็นผูด้ําเนินการจดัการประมลูตราสารหนี  โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

1.  ชือสถาบนั 

     1.1 สถาบนัผูท้ํารายการ ………………………………………………..….................................................................................. 

          ชอืผูต้ดิต่อ / โทรศพัท์…………………………………………………………………………………………….…….………… 

     1.2 สถาบนัผูป้ระมลู................................................................................................................................................................ 

2.  ThaiBMA Symbol    

3. การรบัมอบตราสารหนี        1. นําเขา้บญัชขีองสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีTSD 

    2. นําเขา้บญัชขีองสถาบนัผูป้ระมลูไดท้เีปิดไวก้บั Broker/Custodian ท ีTSD 

    3. นําเขา้บญัช ีRP ของสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีธปท.    

    4. นําเขา้บญัช ีILF ของสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีธปท. 

    5. ออกใบตราสารใหส้ถาบนัผูป้ระมลูได ้

    6. นําเขา้บญัช ีSRS ของสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีธปท. 

4. อตัราทีเสนอประมลู (รอ้ยละต่อปี)  และจาํนวนเงินทีเสนอประมลู (โปรดระบทุศนิยมใหค้รบทุกตําแหน่ง) 

 

Zero Coupon Fixed Coupon 
Floating Coupon  

(โปรดระบอุย่างใดอย่างหนึง) 

Inflation-Linked 

 Coupon 
จาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 
YTM YTM DM YTM  Real YTM  

        อตัราท ี1   .     
 

  .    
 

  .    
 

  .    
 

  .    
 

 

        อตัราท ี2   .     
 

  .    
 

  .    
 

  .    
 

  .    
 

 

        อตัราท ี3   .     
 

  .    
 

  .    
 

  .    
 

  .    
 

 

              

 จํานวนรวมทเีสนอประมลู (................................................................................................................................................) 
 

                                                                                                 ตวัอกัษร  

5. การชาํระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวนัทําการท ี2  ถดัจากวนัทีประมลู 

6. วิธีการชาํระเงิน ผูป้ระสานงาน ข้อมลูของสถาบนั ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดทมีอียู่ในระบบการประมลูตราสารหนี 

   ดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Bidding) 

 

              ลงชอื…..………………………...…....……………                      ลงชอื.…..……………………………………… 

                    (…..…………………………..........…….….)                            (…..…………………………..…….……..) 

                                   ผูม้อีํานาจลงนาม                                                              ผูม้อีํานาจลงนาม 

                                                     เพอื……………………….........……………………… 

ทีมจดัการพนัธบตัร  :    โทรศพัท ์ 0-2283-5468 ถงึ 9,  0-2283-5447,  0-2283-5480,  0-2356-7070 ถงึ 3 

 โทรสาร   0-2356-7069,  0-2283-6873 

 

        



แบบเสนอซือตราสารหนี (Non-Competitive Bid) 

           วนัท.ี............................................................. 

เรยีน   ผูอ้อกตราสารหนี 

  ขา้พเจา้ขอเสนอซอืตราสารหนี โดยวธิกีารเสนอซอื มายงัธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ 

เป็นผูด้าํเนินการจดัการประมลูตราสารหนี โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

1.  ชือสถาบนั 

     1.1 สถาบนัผูท้ํารายการ (MOF Outright PD).………………………………………………..…...................................... 

          ชอืผูต้ดิต่อ / โทรศพัท์………………………………………………………………………………………....………… 

     1.2 สถาบนัผูป้ระมลู

.................................................................................................... ................................................ 

2.   ThaiBMA Symbol    

3.  การรบัมอบตราสารหนี         1. นําเขา้บญัชขีองสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีTSD 

    2. นําเขา้บญัชขีองสถาบนัผูป้ระมลูไดท้เีปิดไวก้บั Broker/Custodian ท ีTSD 

    3. นําเขา้บญัช ีRP ของสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีธปท.    

    4. นําเขา้บญัช ีILF ของสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีธปท. 

    5. ออกใบตราสารใหส้ถาบนัผูป้ระมลูได ้

    6. นําเขา้บญัช ีSRS ของสถาบนัผูป้ระมลูไดท้ ีธปท. 

 

4.  จาํนวนเงินทีเสนอซือ  ….……..……… ล้านบาท  (………………………………….……....................................…) 

                                                                                                                      ตวัอกัษร 
 

5.  ข้าพเจ้าจะชาํระเงินแทนสถาบนัผูป้ระมลู ภายในเวลา 10.00 น. ของวนัทําการท ี2  ถดัจากวนัทปีระมลู 

6.  วิธีการชาํระเงิน  ผูป้ระสานงาน ข้อมลูของสถาบนัผูท้าํรายการ และสถาบนัผูป้ระมลู   ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีด 

    ทมีอียู่ในระบบการประมลูตราสารหนีดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-Bidding) 

7.  กรณีทีขอรบัมอบเป็นใบตราสาร (Scrip)  ขา้พเจา้จะมารบัใบตราสารของสถาบนัผูป้ระมลูทไีดร้บัจดัสรรทุกราย 

    ทธีนาคารแห่งประเทศไทย  

 

              ลงชอื…..………………………...…....………              ลงชอื.…..……………………………………… 

                    (…..…………………………..........…...)                   (…..…………………………..…….……..) 

                                  ผูม้อีํานาจลงนาม                                                  ผูม้อีํานาจลงนาม 

                                               เพอื……………………….........……………………… 

 

ทมีจดัการพนัธบตัร :   โทรศพัท์  0-2283-5468 ถงึ 9,  0-2283-5447,  0-2283-5480,  0-2356-7070 ถงึ 3 

 โทรสาร   0-2356-7069,  0-2283-6873 

 

        




