ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ประกอบมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้
ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 จะดาเนินการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ
(โดยใช้สูตรการคานวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง
มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคานวณราคาสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลังตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะดาเนินการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทที่เรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5” วงเงินจาหน่ายจานวน 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจาหน่าย
พันธบัตรรัฐบาลในครั้งนี้เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (LB276A) ซึ่งมียอดคงค้างจานวน 30,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564) ทาให้
วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้เป็น 45,000 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ข้อ 2. พันธบัตรรัฐ บาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
เป็นชนิดออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคาที่ตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท
ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะออกจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้
(1) จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่สถาบัน
การเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF
Outright PD)
/(2) ...

-2(2) จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคล
เพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ
โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน
ข้อ 4. การจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 5 ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่ง
ข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด
ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตาแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอ
ประมูลไม่ต่ากว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เ กินวงเงิน
จาหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อ ต้องเสนอซื้อผ่าน MOF
Outright PD โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ากว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เมื่อรวม
MOF Outright PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจาหน่าย และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF
Outright PD ต้องนาข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. ของวันที่จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอ
ประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดด้วย
กรณีระบบสาหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องเสนอ
ประมู ล อั ต ราผลตอบแทน หรื อ เสนอซื้ อ ไปยั ง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตามแบบและวิ ธี ก ารที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 ดังนี้
(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตร
รัฐบาลให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยต่าสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนอ
อัตราผลตอบแทนต่อร้อยสูงขึ้นไปตามลาดับจนครบวงเงิน
ในกรณีที่มีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจานวน
ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กาหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร
พันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจานวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน
หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น
/(2) ...

-3(2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอซื้อ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจาหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มี
ผู้ประมูลได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นเดียวกัน โดย
(2.1) ในกรณี ที่ มี ผู้ เ สนอซื้ อ รวมแล้ ว ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของวงเงิ น จ าหน่ า ย
กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจานวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนาวงเงินส่วน
ที่เหลือไปรวมกับวงเงินจาหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
(2.2) ในกรณี ที่ มี ผู้ เ สนอซื้ อ รวมแล้ ว เกิ น ร้ อ ยละ 20 ของวงเงิ น จ าหน่ า ย
กระทรวงการคลัง จะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจานวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผู้เสนอซื้อรายใด
เสนอซื้อจานวนเกิน 100 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะนาจานวนที่เสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายนั้นมารวม
คานวณเพียง 100 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังนี้
(2.2.1) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวเกินร้อยละ 20 ของ
วงเงินจาหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจานวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(2.2.2) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงินเสนอซื้อดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20
ของวงเงินจาหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจานวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
หากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจานวนเกิน 100 ล้านบาท
ต่อรายตามสัดส่วนจานวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้ อ (2.2) กระทรวงการคลังจะ
จั ด สรรให้ กั บ ผู้ เ สนอซื้ อ ที่ MOF Outright PD ได้ ยื่ น ประมู ล ก่ อ น หากผู้ เ สนอซื้ อ ยื่ น ความจ านงผ่ า น MOF
Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจาหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสาหรับการเสนอประมูล
อัตราผลตอบแทนและการเสนอซื้อ ให้ผู้เสนอประมูล หรือ MOF Outright PD ทราบในวันจาหน่ายพันธบัตร
รัฐบาล
ข้อ 6. ผู้ เ สนอประมู ล ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรพั น ธบั ต รรั ฐ บาล (พ.ร.ก. กู้ เ งิ น โควิ ด -19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 จะต้องชาระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการที่สองถัดจากวันที่
จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชี กระแสรายวัน
งานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
สาหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มีการหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทา
การที่สองถัดจากวันที่จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright
PD ต้องรับผิดชอบชาระราคาค่าพันธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทาการที่สองถัดจากวัน
จาหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวัน
งานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
/ข้อ 7. ...

-4ข้อ 7. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้ชาระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนาฝากพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด -19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 เข้าบัญชี
ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือออกเป็นใบตราสาร
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้แจ้งความประสงค์ไว้
ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไม่ชาระราคาค่าพันธบัตรรัฐบาลภายใน
วันและเวลาที่ กาหนด ให้ถือว่าผู้ ได้รับการจัดสรรพัน ธบั ตรรัฐ บาลผิด นัด ชาระหนี้ กระทรวงการคลั ง อาจ
พิจารณาระงับสิทธิการทาธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราว
หรือถาวรก็ได้
ข้อ 9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ จัดจาหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน
พันธบัตรรัฐ บาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ 10. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทไร้ใบตราสาร
ข้อ 11. ให้กาหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้
ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตรรัฐบาล
(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.03
ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จาหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน
ข้อ 12. การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ การใช้ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลประเภทนี้ เ ป็ น หลั ก ประกั น กรณี
พันธบัตรแบบมีใ บตราสารให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือ ระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สาหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทาได้ตั้งแต่วัน ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ 13. กรณี ที่ มี ก ารออกใบพั น ธบั ต รรั ฐ บาล มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า พั น ธบั ต รรั ฐ บาลฉบั บ ใดสมบู ร ณ์
เว้นแต่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อกากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแล้ว
ข้อ 14. กระทรวงการคลังได้กาหนดแผนการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/ตาราง...

-5ตารางการจาหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
รุ่นพันธบัตร
พันธบัตรรัฐบาล (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
(LB276A)
อายุคงเหลือ 5.83 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.000 ต่อปี

วันที่จาหน่าย

18 ส.ค. 2564

วงเงินจาหน่าย
วันเริ่มคานวณ วันครบกาหนด
วันที่ชาระเงิน
(ล้านบาท)
ดอกเบี้ย
ไถ่ถอน

15,000

20 ส.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 17 มิ.ย. 2570

หมายเหตุ : 1. เป็นการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 (เปิดจาหน่ายครั้งแรกในวันที่
16 กรกฎาคม 2564) โดยหากประมูลได้ครบตามจานวนที่ประกาศจะทาให้วงเงินรวมของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นนี้เป็น 45,000 ล้านบาท
2. ราคาพันธบัตรที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลต้องชาระเป็นไปตามสูตรการคานวณราคาซึ่งได้คานึงถึงดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้ว

ข้อ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.000 ต่อปี คานวณจากมูลค่าของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยเริ่มคานวณจากวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งวัน
การคานวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้
ปัดทิง้ จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่าย
ดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี สาหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย ณ
วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล
หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่าย
ในวันทาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคานวณดอกเบี้ย
ในงวดที่ถึงกาหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คานวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวัน ไถ่ถอน
พันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป
ทั้ ง นี้ การจ่ า ยดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รแบบมี ใ บตราสารจะจ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์
ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย สาหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายตามรายชื่อ
ที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นรายชื่ อ ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ 16. พันธบัตรรัฐบาลนี้มีกาหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 17 มิถุนายน 2570 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียว
เต็มตามจานวนที่ออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกาหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร สาหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ายให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ 17. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้
(1) ปรับเปลี่ยนการจาหน่ายตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร ทั้งนี้ วงเงินรวม
ของพันธบัตรรัฐบาลที่จาหน่ายต้องไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน)
/(2) ...

