ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
_______________________________________________

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้
เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) มาตรา 24 (1) และมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะดาเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ
ของรัฐบาลที่ครบกาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตั๋วเงินคลัง โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการ
เสนอซื้อ (โดยใช้สูตรการคานวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538
เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคานวณราคาสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมาย
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะออกจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่
ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้
(1) จาหน่ายตั๋ว สัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โ ดยวิธีการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทนให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต
และสถาบันอื่นๆ ทีม่ ีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) จาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ
สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา
สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์
จากต้นเงิน
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-2ข้อ 2. การจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทน ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูล
และต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใดไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตาแหน่ง)
และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอประมูล ไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษ
ของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจาหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการเสนอซื้อ
ต้องเสนอซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของ
กระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ากว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD
1 ราย แต่เมื่อรวม MOF Outright PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ 20 ของวงเงินจาหน่าย และไม่มีเศษ
ของหลักล้าน และ MOF Outright PD ต้องนาข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูล
ตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดด้วย
กรณีร ะบบสาหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการ
ปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบ
และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้
(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยต่าสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่
ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยสูงขึ้นไปตามลาดับจนครบวงเงิน
ในกรณีที่มีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจานวน
ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กาหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจานวนที่เสนอประมูล
โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้
เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น
(2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลัง จะจัด สรรตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน เพื่อ การปรับ
โครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้เสนอซื้อไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจาหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ยของ
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ปรับโครงสร้างหนี้รุ่นเดียวกัน โดย
(2.1) ในกรณีที่มีผู้เ สนอซื้อ รวมแล้ว ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 20 ของวงเงิน จาหน่า ย
กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจานวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนาวงเงิน
ส่วนที่เหลือไปรวมกับวงเงินจาหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
(2.2) ในกรณีที ่ม ีผู ้เ สนอซื ้อ รวมแล้ว เกิน ร้อ ยละ 20 ของวงเงิน จ าหน่า ย
กระทรวงการคลังจะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจานวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผู้เสนอซื้อรายใด
เสนอซื้อจานวนเกิน 100 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะนาจานวนที่เสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายนั้นมารวม
คานวณเพียง 100 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังนี้
(2.2.1) ในกรณีที่ผ ลรวมของวงเงิน เสนอซื้อ ดัง กล่า วเกิน ร้อ ยละ 20
ของวงเงินจาหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจานวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20
ของวงเงินจาหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจานวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และหากยังมี
วงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจานวนเกิน 100 ล้านบาท ต่อราย
ตามสัดส่วนจานวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลัง
จะจัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน หากผู้เสนอซื้อยื่นความจานงผ่าน MOF
Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจาหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาหรับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและการเสนอซื้อ ให้ผู้เสนอประมูลหรือ MOF Outright PD ทราบ
ในวันจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ 4. ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้อง
ชาระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการที่สองถัดจากวันที่จาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือ ให้มีการ
หัก เงิน จากบัญ ชีเ งิน ฝากของผู้เ สนอซื้อ ให้กับ MOF Outright PD ที่เ สนอซื้อ แทน ภายในเวลา 9.30 น.
ของวันทาการที่สองถัดจากวันที่จาหน่ ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD ต้องรับผิดชอบชาระราคาค่าตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
ที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการที่สองถัดจากวันจาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มี
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-4อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ 5. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ได้ชาระราคาตาม
ข้อ 4 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนาฝากตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ เข้าบัญชีผู้ได้รับการ
จัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ
ออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ชาระราคา
ค่าตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันและเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทาธุรกรรมประมู ล
หรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้
ข้อ 7. ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิน เพื่อ การปรับ โครงสร้า งหนี้ต ามข้อ 1 มีร าคาที่ต ราไว้เ ป็น หน่ว ย
หน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
หากวันครบกาหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชาระในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกใบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์
จะต้องส่งคืนใบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
อย่างน้อย 1 วัน และธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เงินให้เมื่อได้รับใบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กรณีผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ข้อ 8. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จาหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ ตามระเบียบและ
พิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ 9. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้รับฝากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ประเภทไร้ใบตราสาร
ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมจัดการตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ อัตราร้อยละ 0.005
ของวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่จาหน่ายได้
ข้อ 11. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เป็นหลักประกัน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด แล้วแต่กรณี

/ข้อ 12. ...

แบบเสนอประมูลตราสารหนี (Competitive Bid)
วันที...............................................................
เรียน ผูอ้ อกตราสารหนี
ข้าพเจ้าขอเสนอประมูลตราสารหนี โดยวิธเี สนอประมูลอัตราผลตอบแทน มายังธนาคารแห่งประเทศไทย
ในฐานะเป็นผูด้ ําเนินการจัดการประมูลตราสารหนี โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ชือสถาบัน
1.1 สถาบันผูท้ ํารายการ ………………………………………………..…..................................................................................
ชือผูต้ ดิ ต่อ / โทรศัพท์…………………………………………………………………………………………….…….…………
1.2 สถาบันผูป้ ระมูล................................................................................................................................................................
2. ThaiBMA Symbol
3. การรับมอบตราสารหนี

1. นําเข้าบัญชีของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที TSD
2. นําเข้าบัญชีของสถาบันผูป้ ระมูลได้ทเปิ
ี ดไว้กบั Broker/Custodian ที TSD
3. นําเข้าบัญชี RP ของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที ธปท.
4. นําเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที ธปท.
5. ออกใบตราสารให้สถาบันผูป้ ระมูลได้
6. นําเข้าบัญชี SRS ของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที ธปท.

4. อัตราทีเสนอประมูล (ร้อยละต่อปี) และจํานวนเงิ นทีเสนอประมูล (โปรดระบุทศนิยมให้ครบทุกตําแหน่ง)
Floating Coupon
(โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ ง)

Zero Coupon

Fixed Coupon

YTM

YTM

DM

YTM

Inflation-Linked
Coupon
Real YTM

อัตราที 1

.

.

.

.

.

อัตราที 2

.

.

.

.

.

อัตราที 3

.

.

.

.

.

จํานวนรวมทีเสนอประมูล (................................................................................................................................................)
ตัวอักษร

5. การชําระเงิ น ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการที 2 ถัดจากวันทีประมูล
6. วิ ธีการชําระเงิน ผูป้ ระสานงาน ข้อมูลของสถาบัน ให้เป็นไปตามรายละเอียดทีมีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี
ด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชือ…..………………………...…....……………
ลงชือ.…..………………………………………
(…..…………………………..........…….….)
(…..…………………………..…….……..)
ผูม้ อี ํานาจลงนาม
ผูม้ อี ํานาจลงนาม
เพือ……………………….........………………………
ทีมจัดการพันธบัตร :

โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3
โทรสาร 0-2356-7069, 0-2283-6873

จํานวนเงิ น
(ล้านบาท)

แบบเสนอซือตราสารหนี (Non-Competitive Bid)
วันที..............................................................
เรียน ผูอ้ อกตราสารหนี
ข้าพเจ้าขอเสนอซือตราสารหนี โดยวิธกี ารเสนอซือ มายังธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ
เป็นผูด้ าํ เนินการจัดการประมูลตราสารหนี โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ชือสถาบัน
1.1 สถาบันผูท้ ํารายการ (MOF Outright PD).………………………………………………..…......................................
ชือผูต้ ดิ ต่อ / โทรศัพท์………………………………………………………………………………………....…………
1.2 สถาบันผูป้ ระมูล
....................................................................................................................................................
2. ThaiBMA Symbol
3. การรับมอบตราสารหนี

1. นําเข้าบัญชีของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที TSD
2. นําเข้าบัญชีของสถาบันผูป้ ระมูลได้ทเปิ
ี ดไว้กบั Broker/Custodian ที TSD
3. นําเข้าบัญชี RP ของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที ธปท.
4. นําเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที ธปท.
5. ออกใบตราสารให้สถาบันผูป้ ระมูลได้
6. นําเข้าบัญชี SRS ของสถาบันผูป้ ระมูลได้ที ธปท.

4. จํานวนเงิ นทีเสนอซือ ….……..……… ล้านบาท (………………………………….……....................................…)
ตัวอักษร

5. ข้าพเจ้าจะชําระเงิ นแทนสถาบันผูป้ ระมูล ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการที 2 ถัดจากวันทีประมูล
6. วิ ธีการชําระเงิ น ผูป้ ระสานงาน ข้อมูลของสถาบันผูท้ าํ รายการ และสถาบันผูป้ ระมูล ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ทีมีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนีด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
7. กรณี ทีขอรับมอบเป็ นใบตราสาร (Scrip) ข้าพเจ้าจะมารับใบตราสารของสถาบันผูป้ ระมูลทีได้รบั จัดสรรทุกราย
ทีธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงชือ…..………………………...…....………

ลงชือ.…..………………………………………

(…..…………………………..........…...)
ผูม้ อี ํานาจลงนาม

(…..…………………………..…….……..)
ผูม้ อี ํานาจลงนาม

เพือ……………………….........………………………

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3
โทรสาร 0-2356-7069, 0-2283-6873

