ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 วรรคสาม แห่งพระราชบั ญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. 2548 และข้อ 20 ประกอบข้อ 12 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก
การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลัง
ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
จะดําเนินการกู้เงินเพื่อปรั บโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาลที่ครบกํ าหนดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ (โดยใช้สูตร
การคํานวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอ
ซื้ อขาย และคํ านวณราคาสํ า หรั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ รั ฐ บาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะดําเนินการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐ บาล
ที่ครบกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีการออกพันธบัตรเงินกู้ประเภทที่เรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1” (LB336A) ซึ่งเป็นพันธบัตรรุ่นใหม่ (New Issue)
วงเงินจําหน่ายจํานวน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน)
ข้อ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เป็นชนิด
ออกให้ในนามผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามราคาที่ตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท
ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะออกจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้
(1) จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนรวม สํานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชี
เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) จํ า หน่ า ยพั น ธบั ต รรั ฐ บาลโดยวิ ธี ก ารเสนอซื้ อ ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ สหกรณ์ นิ ติ บุค คล
เพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ
โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน
/ข้อ 4. ...

-2ข้อ 4. การจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้องดําเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่ง
ข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตรา
ผลตอบแทน โดยระบุราคาตรารวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด
ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 3 ตําแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอ
ประมูลไม่ต่ํากว่า 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงิน
จําหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง
(2) ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอซื้อ ต้องเสนอซื้อผ่านสถาบันการเงิน
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสําหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright
PD) โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ํากว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เมื่อรวม MOF Outright
PD ทุกรายแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF Outright PD
ต้องนําข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) ระหว่างเวลา 8.00 – 9.30 น. ของวันที่จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดด้วย
กรณีระบบสําหรับการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะต้อง
เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อ ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด
ข้อ 5. กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 1 ดังนี้
(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล
ให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยต่ําสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตรา
ผลตอบแทนต่อร้อยสูงขึ้นไปตามลําดับจนครบวงเงิน
ในกรณีที่มีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจํานวน
ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินจําหน่ายที่กําหนดไว้ กระทรวงการคลัง
จะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของ
หลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อน
ในกลุ่มนั้น
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-3(2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลัง จะจัด สรรพัน ธบัต รรัฐ บาลให้แก่ผู้เ สนอซื้อ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย โดยไม่มีเศษของหลักล้าน ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูล
ได้ตามวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นเดียวกัน โดย
(2.1) ในกรณี ที่ มี ผู้ เ สนอซื้ อ รวมแล้ ว ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20 ของวงเงิ น จํ า หน่ า ย
กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนที่เสนอซื้อ และหากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะนําวงเงิน
ส่วนที่เหลือไปรวมกับวงเงินจําหน่ายโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน
(2.2) ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อรวมแล้วเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย กระทรวงการคลัง
จะจัดสรรโดยพิจารณาจากผลรวมของจํานวนที่เสนอซื้อทุกราย และหากผู้เสนอซื้อรายใดเสนอซื้อจํานวนเกิน
100 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะนําจํานวนที่เสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายนั้นมารวมคํานวณเพียง 100 ล้านบาท
ซึ่งกระทรวงการคลังจะแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 2 กรณี ดังนี้
(2.2.1) ในกรณีที่ผลรวมของวงเงิ นเสนอซื้อดังกล่ าวเกินร้ อยละ 20 ของ
วงเงินจําหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามสัดส่วนของจํานวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(2.2.2) ในกรณี ที่ ผ ลรวมของวงเงิ น เสนอซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 20
ของวงเงินจําหน่าย กระทรวงการคลังจะจัดสรรตามจํานวนที่เสนอซื้อเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
หากยังมีวงเงินเหลือ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่ผู้เสนอซื้อที่เสนอซื้อจํานวนเกิน 100 ล้านบาท
ต่อรายตามสัดส่วนจํานวนที่เสนอซื้อส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
กรณีที่มีเศษเหลือจากการจัดสรรด้วยวิธีการตามข้อ (2.2) กระทรวงการคลัง
จะจัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน หากผู้เสนอซื้อยื่นความจํานงผ่าน MOF
Outright PD ทุกรายรวมกันเกินร้อยละ 20 ของวงเงินจําหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลให้ทราบในวันจําหน่าย
พันธบัตรรัฐบาล
ข้อ 6. ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรพั นธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จะต้องชําระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการที่สองถัดจากวันที่จําหน่ายพันธบัตร
รัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มีการหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทําการ
ที่สองถัดจากวันที่จําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD
ต้องรับผิดชอบชําระราคาค่าพันธบัตรที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทําการที่สองถัดจากวันจําหน่าย
พันธบัตรรัฐบาลโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจาก
บัญ ชีเ งิน ฝากที่มีอ ยู่ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทย หรือ โอนเงิน ผ่า นระบบบาทเนตเข้า บัญ ชีก ระแสรายวัน
งานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

/ข้อ 7. ...

-4ข้อ 7. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลได้ชําระราคาตามข้อ 6 แล้ว ให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยนําฝากพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เข้าบัญชีผู้ได้รับ
การจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลไม่ชําระราคาค่าพันธบัตรรัฐบาลภายในวัน
และเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลผิดนัดชําระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณา
ระงับสิทธิการทําธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้
ข้อ 9. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจําหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน
พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้อ 10. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้รับฝากพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทไร้ใบตราสาร
ข้อ 11. ให้กําหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้
ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตรรัฐบาล
(2) ค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด การเกี่ ย วกั บ พั นธบั ต รรั ฐ บาล ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.03
ของราคาพันธบัตรรัฐบาลที่จําหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน
ข้อ 12. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการใช้พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้เป็นหลักประกัน กรณีพันธบัตร
แบบมีใบตราสารให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือระเบียบและพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับพันธบัตรแบบไร้ใ บตราสารให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ไม่สามารถกระทําได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้ อ 13. กรณี ที่ มี การออกใบพั นธบั ตรรั ฐบาล มิ ให้ ถื อว่ าพั นธบั ตรรั ฐบาลฉบั บใดสมบู ร ณ์
เว้ น แต่ พนั กงานธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งได้ แต่ งตั้ งขึ้ นโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อกํากับในพันธบัตรรัฐบาลฉบับนั้นแล้ว
ข้อ 14. กระทรวงการคลั งได้ กํ าหนดแผนการจํ าหน่ ายพั น ธบั ต รรั ฐ บาลเพื่ อ การบริ ห ารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/ตาราง...

-5ตารางการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
รุ่นพันธบัตร
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 1 (LB336A)
อายุคงเหลือ 10.70 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.350 ต่อปี

วันที่จําหน่าย วงเงินจําหน่าย วันที่ชําระเงิน วันเริ่มคํานวณ วันครบกําหนด
(ล้านบาท)
ดอกเบี้ย
ไถ่ถอน

5 ต.ค. 2565

20,000

7 ต.ค. 2565

7 ต.ค. 2565

17 มิ.ย. 2576

หมายเหตุ : 1. อัตราดอกเบี้ยจะประกาศในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
2. ราคาพันธบัตรที่ผู้ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลต้องชําระเป็นไปตามสูตรการคํานวณราคาซึ่งได้คํานึงถึงดอกเบี้ยค้างรับไว้แล้ว

ข้อ 15. พันธบัตรรัฐบาลประเภทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.350 ต่อปี คํานวณจากมูลค่าของ
พั นธบั ตรรั ฐบาล โดยเริ่ มคํ านวณจากวั นที่ 7 ตุ ล าคม 2565 ถึ ง วั นก่ อ นวั น ไถ่ ถ อนพั นธบั ต รรั ฐ บาลหนึ่ ง วั น
การคํานวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน แล้วนับตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้
ปัดทิ้ง จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โดยตลอดเวลาที่พันธบัตรรัฐบาลยังมีอายุอยู่ให้แบ่งจ่าย
ดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ 17 มิถุนายน และ 17 ธันวาคม ของทุกปี สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่าย
ณ วันไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาล
หากวันครบกําหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่าย
ในวันทําการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคํานวณดอกเบี้ย
ในงวดที่ถึงกําหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอน
พันธบัตรรัฐบาลที่เลื่อนออกไป
ทั้งนี้ การจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้รับหลักประกัน
ตามที่ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ ตามรายชื่อทางทะเบียนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย สําหรับพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารจะจ่ ายตามรายชื่อที่ ได้รั บแจ้งจากบริษัทศู นย์รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นรายชื่ อ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ ายก่อนวันปิ ดสมุด ทะเบี ยนเพื่ อ จ่ า ย
ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
ข้อ 16. พันธบัตรรัฐบาลนี้มีกําหนดไถ่ถอนคืนในวันที่ 17 มิถุนายน 2576 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนที่ออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เลื่อนวันไถ่ถอนเป็นวันทําการถัดไป โดยการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรแบบมีใบตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ผู้รับหลักประกันตามที่ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ ตามรายชื่อทางทะเบียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่ต้อ งนําใบตราสารมาเวนคืน เว้นแต่ก รณีมีเ หตุจําเป็นหรือ มีข้อสงสัย
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอเวนคืน ใบตราสารเพื่อ ตรวจสอบก็ได้ สําหรับพัน ธบัตรแบบไร้ใบตราสาร
จะจ่า ยให้กั บผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่ อที่ ได้รั บแจ้งจากบริ ษัทศู นย์ รั บฝากหลั กทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากั ด
ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด
/ข้อ 17. ...

