
 
 
 
 

 
ประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง  การจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้
เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) มาตรา 24 (1)  และมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะด าเนินการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
ของรัฐบาลที่ครบก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล โดยวิธีการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ (โดยใช้สูตรการค านวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซ้ือขาย และค านวณราคาส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาล
ในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทที่เรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9” วงเงินจ าหน่ายจ านวน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
การเพ่ิมปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (LB23DA) 
ซึ่งมียอดคงค้างจ านวน 134,792 ล้านบาท (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ท าให้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาล 
รุ่นนี้เป็น 164,792 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 

ข้อ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 เป็นชนิด
ออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคาท่ีตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท  

ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะออกจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
(1) จ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ 

สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักส าหรับธุรกรรมประเภทชื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง 
(MOF Outright PD) 

(2) จ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคล
เพ่ือการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ 
โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน  

ข้อ 4. การจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 
ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่ง
ข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา 
ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด
ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอ
ประมูลไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงิน
จ าหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง 

(2) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อ ต้องเสนอซื้อผ่าน MOF 
Outright PD โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ ากว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เมื่อรวม 
MOF Outright PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF 
Outright PD ต้องน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดด้วย 

กรณีระบบส าหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด 

ข้อ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 ดังนี้ 

(1)  ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตร
รัฐบาลให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยต่ าสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนอ
อัตราผลตอบแทนต่อร้อยสูงขึ้นไปตามล าดับจนครบวงเงิน  

ในกรณีที่มีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจ านวน 
ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่ก าหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร
พันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจ านวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน 
หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น 

 (2)  ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอซื้อ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูล
ได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นเดียวกัน  โดย 

(2.1) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย
กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจ านวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะน าวงเงิน 
ส่วนที่เหลือไปรวมกับวงเงินจ าหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน 

 (2.2) ในกรณีที ่มีผู ้เสนอซื ้อรวมแล้วเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย  
กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจ านวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผู้เสนอซื้อรายใด
เสนอซื้อจ านวนเกิน 100 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะน าจ านวนที่เสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายนั้นมารวม
ค านวณเพียง 100 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังนี้   

(2.2.1) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวเกินร้อยละ 20 ของ
วงเงินจ าหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจ านวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
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(2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 
ของวงเงินจ าหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจ านวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
หากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจ านวนเกิน 100 ล้านบาท 
ต่อรายตามสัดส่วนจ านวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท 

กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลังจะ
จัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน หากผู้เสนอซื้อยื่นความจ านงผ่าน MOF 
Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลส าหรับการเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทนและการเสนอซื้อให้ผู้เสนอประมูลหรือ MOF Outright PD ทราบในวันจ าหน่าย
พันธบัตรรัฐบาล 

ข้อ 6. ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 จะต้องช าระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันท าการที่สองถัดจากวันที่จ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล
โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มี
อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส าหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มกีารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันท าการ
ที่สองถัดจากวันที่จ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD 
ต้องรับผิดชอบช าระราคาค่าพันธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันท าการที่สองถัดจากวันจ าหน่าย
พันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวัน   
งานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อ 7.   เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้ช าระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยน าฝากพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 เข้าบัญชีผู้ได้รับ
การจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ 
เป็นไปตามท่ีผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไม่ช าระราคาค่าพันธบัตรรัฐบาลภายในวัน
และเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดช าระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณา
ระงับสิทธิการท าธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นก ารชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ 

ข้อ 9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จ าหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน
พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 10.  ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทไร้ใบตราสาร 

/ข้อ 11. ... 



- 4 - 
 

 

ข้อ 11. ให้ก าหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ 
ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตรรัฐบาล 
 (2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05  
ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จ าหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน 

ข้อ 12.  การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้เป็นหลักประกันให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด แล้วแต่กรณี 

ข้อ 13.  ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับหลักประกันมีความประสงค์จะขอถอนคืน 
การฝากพันธบัตรรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 14.  กรณีที่มีการออกพันธบัตรรัฐบาล มิให้ถือว่าพันธบัตรรัฐบาลฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ได้ลงลายมือชื่อก ากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแล้ว 

ข้อ 15. กระทรวงการคลังได้ก าหนดแผนการจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล เพื่อการบริหารหนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางการจ าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 

รุ่นพันธบัตร วันที่จ าหน่าย 
วงเงิน

จ าหน่าย 
(ล้านบาท) 

วันที่ช าระเงิน 
วันเร่ิมค านวณ  

ดอกเบี้ย 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ครั้งท่ี 9 (LB23DA) 
อายคุงเหลือ 4.65 ปี 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 2.400 ต่อป ี
จ านวน 30,000 ล้านบาท 

24 เม.ย. 2562 30,000 26 เม.ย. 2562 17 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2566 

หมายเหตุ :    1. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 (เปิดจ าหน่ายครั้งแรกในวันที่ 
17 สิงหาคม 2561) โดยหากประมูลได้ครบตามจ านวนที่ประกาศจะท าให้วงเงินรวมพันธบัตรรุ่นนี้มีจ านวนเป็น 164,792 ล้านบาท 

                  2. ราคาพันธบัตรที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลต้องช าระเป็นไปตามสูตรการค านวณราคาซ่ึงได้ค านึงถึงดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้ว 

ข้อ 16. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.400 ต่อปี ค านวณจากมูลค่า 
ของพันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มค านวณจากวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งล่าสุด (วันที่ 17 ธันวาคม 2561) ถึงวันก่อนวันไถ่ถอน
พันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน การค านวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจ านวนวันที่เกิดขึ้นจริง 
เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาล
ยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี ส าหรับดอกเบี้ย
งวดสุดท้ายจะจ่ายพร้อมกับเงินต้นของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล หากวันครบก าหนด 
จ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปจ่ายในวันท าการถัดไป 

/ข้อ 17. ... 





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 

 

        


