
 
 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การจ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
_______________________________________________ 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวง ก 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 าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตั๋วเงินคลัง โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการ
เสนอซื้อ (โดยใช้สูตรการค านวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.นว. (ว) 1086/2538 
เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และค านวณราคาส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมาย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  กระทรวงการคลังจะออกจ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ 
ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้ 

 (1)  จ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการเสนอประมูล 
อัตราผลตอบแทนให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม ส านักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต 
และสถาบันอ่ืนๆ ทีม่ีบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

  (2) จ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ  
สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา  
สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์
จากต้นเงิน  
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ข้อ 2. การจ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทน ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูล     
และต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใดไม่เกิน  3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ต าแหน่ง)      
และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอประมูลไม่ต่ ากว่า  10 ล้านบาท และไม่มีเศษ 
ของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจ าหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง 
  (2)  ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอซื้อ 
ต้องเสนอซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักส าหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของ
กระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ ากว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 
1 ราย แต่เมื่อรวม MOF Outright PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย และไม่มีเศษ 
ของหลักล้าน และ MOF Outright PD ต้องน าข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูล
ตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดด้วย  
  กรณีระบบส าหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการ 
ปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบ  
และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้ 
  (1)  ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยต่ าสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่           
ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยสูงขึ้นไปตามล าดับจนครบวงเงิน  
   ในกรณีที่มีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจ านวน 
ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่ก าหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร     
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจ านวนที่เสนอประมูล 
โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้
เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น 
  (2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้เสนอซื้อไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ยของ 
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อัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูลได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการ
ปรับโครงสร้างหนี้รุ่นเดียวกัน โดย 
   (2.1) ในกรณีที่มีผู ้เสนอซื้อรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 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       
ของวงเงินจ าหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจ านวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 
    (2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20     
ของวงเงินจ าหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจ านวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และหากยังมี
วงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจ านวนเกิน 100 ล้านบาท ต่อราย  
ตามสัดส่วนจ านวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท 
   กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลัง 
จะจัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน หากผู้เสนอซื้อยื่นความจ านงผ่าน MOF 
Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจ าหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 
   ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
ส าหรับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและการเสนอซื้อ ให้ผู้เสนอประมูลหรือ MOF Outright PD ทราบ
ในวันจ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้  

ข้อ 4. ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้จะต้อง
ช าระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันท าการที่สองถัดจากวันที่จ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก  
ที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ส าหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มีการ  
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น.  
ของวันท าการที่สองถัดจากวันที่จ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการเสนอประมูล 
อัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD ต้องรับผิดชอบช าระราคาค่าตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ 
ที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันท าการที่สองถัดจากวันจ าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มี  
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อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อ 5. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้ช าระราคาตาม    
ข้อ 4 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน าฝากตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เข้าบัญชีผู้ได้รับการ
จัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ
ออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ได้แจ้ง 
ความประสงค์ไว้ 

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ช าระราคา   
ค่าตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันและเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ผิดนัดช าระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการท าธุรกรรมประมูล   
หรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซ้ือรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ 

ข้อ 7. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 1 มีราคาที่ตราไว้เป็นหน่วย     
หน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 
หากวันครบก าหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการถัดไป 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกใบตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์
จะต้องส่งคืนใบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน
อย่างน้อย 1 วัน และธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เงินให้เมื่อได้รับใบตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 
หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ข้อ 8. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จ าหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน   
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้และจัดการอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้  ตามระเบียบและ  
พิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 9. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้รับฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ประเภทไร้ใบตราสาร 

ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมจัดการตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ อัตราร้อยละ 0.005 
ของวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ที่จ าหน่ายได้ 

ข้อ 11. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้เป็นหลักประกัน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด แล้วแต่กรณี 

 

/ข้อ 12. ... 

 





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 

 

        


