
 
 

 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2548 และข้อ 20 ประกอบข้อ 12 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการออก 
การซ้ือขาย การโอน และการใช้ตราสารหน้ีเป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กระทรวงการคลัง
ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า  

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
หน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
จะดําเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีในประเทศของรัฐบาลท่ีครบกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซ้ือ (โดยใช้สูตร 
การคํานวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอ
ซ้ือขาย และคํานวณราคาสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ี  

 ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะดําเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล 
ท่ีครบกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทท่ีเรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล 
เพื่อการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ังท่ี 1” (LB336A) ซ่ึงเป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue)  
วงเงินจําหน่ายจํานวน 20,000 ล้านบาท (สองหม่ืนล้านบาทถ้วน)  

ข้อ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 เป็นชนิด 
ออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรตามราคาท่ีตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหน่ึงพันบาท  

ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะออกจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิซ้ือโดยมีวิธีการ ดังน้ี 
(1) จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนรวม สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีมีบัญชี
เงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (2) จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซ้ือให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคล  
เพ่ือการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ 
โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน  

 /ข้อ 4. ... 
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ข้อ 4. การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 
ผู้ประสงค์จะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลจะต้องดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ผู้ประสงค์จะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่ง
ข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหน้ีโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหน้ีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันท่ีจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมท่ีเสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด
ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราท่ีเสนอ
ประมูลไม่ตํ่ากว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมท่ีเสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงิน
จําหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง 

(2) ผู้ประสงค์จะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซ้ือ ต้องเสนอซ้ือผ่านสถาบันการเงิน 
ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ค้าหลักสําหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright 
PD) โดยระบุราคาตราท่ีเสนอซ้ือไม่ตํ่ากว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เม่ือรวม MOF Outright 
PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF Outright PD 
ต้องนําข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหน้ีด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันท่ีจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 
ท้ังน้ี MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดด้วย 

กรณีระบบสําหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซ้ือพันธบัตรรัฐบาลจะต้อง
เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซ้ือ ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยกําหนด 

ข้อ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งท่ี 1 ดังน้ี 
 (1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล 
ให้ผู้เสนอประมูลท่ีเสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยตํ่าสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตรา
ผลตอบแทนต่อร้อยสูงข้ึนไปตามลําดับจนครบวงเงิน  
  ในกรณีท่ีมีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจํานวน 
ท่ีเสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มน้ันรวมกันแล้วเกินวงเงินจําหน่ายท่ีกําหนดไว้ กระทรวงการคลัง 
จะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนท่ีเสนอประมูล โดยไม่มีเศษของ
หลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลท่ีได้เสนอประมูลก่อน
ในกลุ่มน้ัน 
 
 
 

/(2)... 



- 3 - 
 

 

 (2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู ้เสนอซื้อ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูล
ได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นเดียวกัน โดย 
 (2.1)  ในกรณีท่ีมีผู้ เสนอซ้ือรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย 
กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนท่ีเสนอซ้ือ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนําวงเงิน 
ส่วนท่ีเหลือไปรวมกับวงเงินจําหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 
  (2.2) ในกรณีท่ีมีผู้เสนอซ้ือรวมแล้วเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย กระทรวงการคลัง 
จะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจํานวนท่ีเสนอซ้ือทุกราย และหากผู้เสนอซ้ือรายใดเสนอซ้ือจํานวนเกิน  
100 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะนําจํานวนท่ีเสนอซ้ือของผู้เสนอซ้ือรายน้ันมารวมคํานวณเพียง 100 ล้านบาท 
ซ่ึงกระทรวงการคลังจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังน้ี  
   (2.2.1) ในกรณีท่ีผลรวมของวงเงินเสนอซ้ือดังกล่าวเกินร้อยละ 20 ของ
วงเงินจําหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจํานวนท่ีเสนอซ้ือเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 100 ล้านบาท 
   (2.2.2) ในกรณีท่ีผลรวมของวงเงินเสนอซ้ือดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20  
ของวงเงินจําหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนท่ีเสนอซ้ือเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
หากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เสนอซ้ือท่ีเสนอซ้ือจํานวนเกิน 100 ล้านบาท  
ต่อรายตามสัดส่วนจํานวนท่ีเสนอซ้ือส่วนท่ีเกิน 100 ล้านบาท 

กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลัง
จะจัดสรรให้กับผู้เสนอซ้ือท่ี MOF Outright PD ได้ย่ืนประมูลก่อน หากผู้เสนอซ้ือย่ืนความจํานงผ่าน MOF 
Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรท้ังหมด 

ท้ังน้ี กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้ทราบในวันจําหน่าย
พันธบัตรรัฐบาล 

ข้อ 6. ผู้เสนอประมูลท่ีได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 จะต้องชําระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการท่ีสองถัดจากวันท่ีจําหน่ายพันธบัตร
รัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก 
ท่ีมีอยู่ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหน้ี 
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

สําหรับผู้เสนอซ้ือท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มีการหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซ้ือให้กับ MOF Outright PD ท่ีเสนอซ้ือแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทําการ
ท่ีสองถัดจากวันท่ีจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD 
ต้องรับผิดชอบชําระราคาค่าพันธบัตรท่ีเสนอซ้ือภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการท่ีสองถัดจากวันจําหน่าย
พันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวัน  
งานจัดการตราสารหน้ีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 

/ข้อ 7. ... 
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ข้อ 7. เม่ือผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้ชําระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนําฝากพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 เข้าบัญชีผู้ได้รับ
การจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลท่ีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

ข้อ 8. ในกรณีท่ีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไม่ชําระราคาค่าพันธบัตรรัฐบาลภายในวัน
และเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชําระหน้ี กระทรวงการคลังอาจพิจารณา
ระงับสิทธิการทําธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ 

ข้อ 9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจําหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน
พันธบัตรรัฐบาลประเภทน้ี และจัดการอื่นๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการน้ีตามระเบียบและพิธีปฏิบัติท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

ข้อ 10. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทไร้ใบตราสาร 

ข้อ 11. ให้กําหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ 
ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปน้ี 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตรรัฐบาล 
 (2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตราร้อยละ 0.03  
ของราคาพันธบัตรรัฐบาลท่ีจําหน่ายได้ ดอกเบ้ียท่ีจ่ายและเงินต้นพันธบัตรท่ีจ่ายคืน 

ข้อ 12.  การโอนกรรมสิทธ์ิหรือการใช้พันธบัตรรัฐบาลประเภทน้ีเป็นหลักประกัน กรณีพันธบัตร
แบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สําหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ท้ังน้ี ไม่สามารถกระทําได้ต้ังแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

ข้อ 13. กรณีท่ีมีการออกใบพันธบัตรรัฐบาล มิให้ถือว่าพันธบัตรรัฐบาลฉบับใดสมบูรณ์  
เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งต้ังข้ึนโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือช่ือกํากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับน้ันแลว้ 

ข้อ 14. กระทรวงการคลังได้กําหนดแผนการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คร้ังท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 

 

/ตาราง... 
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ตารางการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 

รุ่นพันธบัตร วันท่ีจําหน่าย วงเงินจําหน่าย 
(ล้านบาท) 

วันท่ีชําระเงิน วันเร่ิมคํานวณ 
ดอกเบ้ีย 

วันครบกําหนด 
ไถ่ถอน 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหน้ี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คร้ังท่ี 1 (LB336A) 
อายุคงเหลือ 10.70 ปี 
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.350 ต่อปี 

5 ต.ค. 2565 20,000 7 ต.ค. 2565 7 ต.ค. 2565 17 มิ.ย. 2576 

หมายเหตุ :  1. อัตราดอกเบ้ียจะประกาศในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
                 2.  ราคาพันธบัตรที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลต้องชําระเป็นไปตามสูตรการคํานวณราคาซ่ึงได้คํานึงถึงดอกเบ้ียค้างรับไว้แล้ว 

ข้อ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทน้ีมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.350 ต่อปี คํานวณจากมูลค่าของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคํานวณจากวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลหน่ึงวัน  
การคํานวณดอกเบ้ียใช้หลักเกณฑ์หน่ึงปีมี 365 วัน แล้วนับตามจํานวนวันท่ีเกิดขึ้นจริง เศษของหน่ึงสตางค์ให้
ปัดท้ิง จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 17 ธันวาคม 2565 โดยตลอดเวลาท่ีพันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่าย
ดอกเบ้ียปีละสองงวด คือ วันท่ี 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี สําหรับดอกเบ้ียงวดสุดท้ายจะจ่าย 
ณ วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล 

หากวันครบกําหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่าย 
ในวันทําการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือคํานวณดอกเบ้ีย 
ในงวดท่ีถึงกําหนดจ่ายดอกเบ้ีย ยกเว้นการจ่ายดอกเบ้ียงวดสุดท้ายให้คํานวณดอกเบ้ียจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอน
พันธบัตรรัฐบาลท่ีเลื่อนออกไป 

ท้ังน้ี การจ่ายดอกเบ้ียพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ ผู้รับหลักประกัน
ตามท่ีตกลงกัน หรือผู้รับตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ท้ังน้ี ตามรายช่ือทางทะเบียนของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย สําหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายช่ือท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่าย
ดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

ข้อ 16. พันธบัตรรัฐบาลน้ีมีกําหนดไถ่ถอนคืนในวันท่ี 17 มิถุนายน 2576 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนท่ีออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทําการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
ผู้รับหลักประกนัตามที่ตกลงกัน หรือผู้รับตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ท้ังน้ี ตามรายช่ือทางทะเบียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องนําใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นหรือมีข้อสงสัย 
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืนใบตราสารเพื่อตรวจสอบก็ได้ สําหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร 
จะจ่ายให้กับผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  
ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด 

/ข้อ 17. ... 






