
      19 ธันวาคม  2546 

เรียน  ผูจัดการ 
  สถาบันการเงิน Primary Dealer สําหรับทําธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรประเภท Outright 

ที่ สกง.(13)ว.   25     /2546 เร่ือง ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตร 
โดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary 
Dealer) พ.ศ.2546  

  เพื่อเปนการใหสิทธิประโยชนแกไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) สําหรับธุรกรรมซื้อขาย 
พันธบัตรประเภท Outright ในการทําหนาที่เสนออัตราผลตอบแทนดานซื้อและดานขายสําหรับพันธบัตรรุนที่ใช
อางอิงในตลาดรองลักษณะ firm price ธปท. ไดออกระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขาย 
พันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) 
พ.ศ.2546 โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

 
เร่ือง สาระสําคัญ 

1. ลักษณะธุรกรรม การซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของ 
ไพรมารี ดีลเลอร (PD) ประกอบดวย 2 ธุรกรรม ดังนี้  
 
ธุรกรรมที่ 1: PD ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนพันธบัตร 

พันธบัตรที่ PD ตองการ 
 

เงิน  
 
ธุรกรรมที่ 2: PD ขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนพันธบัตร 

เงิน  
 

พันธบัตรที่ขายใหธปท. 
 

2. พันธบัตรที่ไพรมารี  
ดีลเลอรสามารถซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน 

รุนที่เปน Benchmark หรือรุนที่มีธุรกรรมมากในตลาดรอง ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณา 
ทบทวนรุนพันธบัตรที่อนุญาตให PD ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนดวยทุกไตรมาส 
โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

3. พันธบัตรที่ไพรมารี  
ดีลเลอรสามารถขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน 

เปนตราสารประเภทเดียวกับที่ธปท.อนุญาตใหซื้อขายในระเบียบตลาดซื้อคืน  
โดยในแตละวัน PD ขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนไมเกิน 2 รุนตอ 
การซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืน 1 รุน 
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เร่ือง สาระสําคัญ 
4. การจัดสรร 
พันธบัตรใหกับ PD 

ธปท.จะจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลใหแก PD แตละรายไมเกิน 3 รุนในวงเงินรวมที่คํานวณ
จากราคาตราของพันธบัตร ณ. ขณะใดขณะหนึ่งไมเกินรายละ 200 ลานบาท โดยขนาด
ของธุรกรรมขั้นต่ําที่คํานวณจากราคาตราของพันธบัตรที่ PD เขามาปรับฐานะตองไมต่ํา
กวา 10 ลานบาทและไมมีเศษของ 10 ลานบาท 

5. อายุของธุรกรรมและ 
อัตราคาตอบแทน 

PD สามารถทําธุรกรรมแบบมีกําหนดเวลาไดไมเกิน 3 วันทําการ และสามารถ roll over 
ในลักษณะขามคืนไดจนถึง 5 วันทําการ โดยไมตองขายคืนพันธบัตร สําหรับคาตอบแทน
จะกําหนดดังนี้ 
- ในกรณีทําธุรกรรมไมเกิน 3 วัน ธปท.คิดอัตราคาตอบแทนเทากับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 
- ในกรณีทําธุรกรรมเกิน 3 วัน ธปท.คิดอัตราคาตอบแทน 3 วันแรกเทากับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และวันที่ 4 และ 5 เทากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย + รอยละ 1.5 ซึ่งเทากับ 
อัตราดอกเบี้ยหนาตางสภาพคลองส้ินวัน  
คาตอบแทนคํานวณจากราคาซื้อขายพันธบัตรที่ PD ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืน 

6. อัตราสวนลดที่ใชปอง
กันความเสี่ยง 

เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการชําระราคาของทั้ง 2 ธุรกรรมและเพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินงานใหคิดอัตราสวนลดเดียวสําหรับพันธบัตรทุกประเภทที่รอยละ 2.5 เมื่อรวม  
2 ธุรกรรมทําใหอัตราสวนลดรวมเปนรอยละ 5.0625 ดังนี้ 
 
ธุรกรรมที่ 1: PD ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนพันธบัตรเพื่อปรับฐานะ 

พันธบัตรที่ PD ตองการ (100) 
 

เงินบวกอัตราสวนลด 2.5%  (102.5) 
 
 
ธุรกรรมที่ 2: PD ขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนพันธบัตรเพื่อปรับฐานะ 

เงินบวกอัตราสวนลด 2.5% (102.5) 
 

พันธบัตรที่ขายให ธปท. บวกอัตราสวนลด 5% (105.0625) 
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เร่ือง สาระสําคัญ 
7. กําหนดเวลาดําเนินการ  
 

ชวง 9.30 – 10.00 น.  PD แจงความประสงคปรับฐานะพันธบัตรตอ ธปท. 
ภายใน 11.00 น. PD สงคําส่ังยืนยันการสงมอบให Back Office  ของ ธปท.  
                                          โดยแยกเปนรายการตามจํานวนรุนพันธบัตรที่ PD ขายโดย 
                                          มีสัญญาวาจะซื้อคืน 
ภายใน 14.00 น.                 PD ขายคืนและซื้อคืนพันธบัตร 
ภายใน 15.00 น. ชําระราคาและสงมอบธุรกรรมทั้ง 2 ใหเสร็จส้ิน 
                                           ในกรณีที่ PD ประสงคจะ roll over ธุรกรรมที่ครบอายุ 
                                          สงมอบใหแจงความประสงคระหวาง 9.00 - 9.30 น. ซึ่ง  
                                          เปนเวลากอนการเปดรอบการปรับฐานะพันธบัตรใหม 

8. กรณีผิดสัญญา 
 

8.1 ในกรณี PD สงมอบพันธบัตรหรือเงินลาชา จะตองจายคาปรับเทากับ อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย x 1 วัน x ราคาซื้อหรือขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนหรือซื้อคืนแลว
แตกรณี 
8.2 ในกรณี PD ไมสงมอบพันธบัตรหรือชําระราคา ใหเปรียบเทียบราคาหลักทรัพย 
ตามราคาตลาดและจํานวนเงินที่ตองชําระและชดเชยสวนตาง โดย PD จะตองจายคา
ปรับลาชาตาม 8.1 และคาปรับผิดสัญญารอยละ 0.1 ของราคาขายคืนหรือซื้อคืนพันธ
บัตรแลวแตกรณี 

 ทั้งนี้  ระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2547 เปนตนไป และขอให 
ไพรมารี ดีลเลอร จัดสงเอกสารตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมกับระเบียบฉบับใหมนี้ใหกับ ธปท. ภายในวันที่  
31 ธันวาคม 2546  
                           ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                     
                 (นางสุชาดา กิระกุล) 

          ผูอํานวยการอาวุโส สายตลาดการเงิน 
        ผูวาการแทน 

ส่ิงที่สงมาดวย : 1. ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนฯ พ.ศ.2546 
  2. ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 6 ฉบับ 

สวนธุรกิจตลาดการเงิน   
สํานักตลาดการเงิน 
ฝายตลาดการเงินและบริหารเงินสํารอง 
โทร. 0-2283-5412, 0-2628-6025-7 
Fax. 0-2628-6024, 0-2280-6059 
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ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย 
วาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของ 

ไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546 
                               

   
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแตงตั้งไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) สําหรับการ 

ทําธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรประเภทซื้อขายขาด (Outright) พรอมกําหนดใหทําหนาที่เสนออัตราผลตอบแทน 
ดานซื้อและดานขายแบบ firm price สําหรับพันธบัตรรุนที่ใชอางอิง (Benchmark) ในตลาดรอง นั้น 

 
  เพื่อใหไพรมารี ดีลเลอร สามารถทําหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ธนาคารแหงประเทศไทย เห็นสมควรจัดใหมีหนาตางปรับฐานะพันธบัตรแกไพรมารี ดีลเลอร เพื่อเปนแหลงสุด
ทายที่ไพรมารี ดีลเลอรจะสามารถหาพันธบัตรสําหรับการสงมอบในตลาดรองได ธนาคารแหงประเทศไทย จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปน้ี 
   

ขอ 1 ในระเบียบนี้ 
 “ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทย 
 “ไพรมารี ดีลเลอร” หมายความวา สถาบันการเงินที่ ธปท. แตงตั้งใหเปนคูคาของ ธปท.  
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายหลักทรัพยกับสถาบันการเงิน 
คูคา พ.ศ. 2542 และที่จะแกไขเพิ่มเติมตอไป 

“พันธบัตร” หมายความวา ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้  พันธบัตร    
รัฐบาล  พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรหรือหุนกูที่ออกโดยองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินที่ 
มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ที่ ธปท. เปนนายทะเบียนและตัวแทนจายเงิน ทั้งนี้ ตามที่ ธปท.กําหนด 
   

ขอ 2  เพื่อจะรับประโยชนจากระเบียบนี้ ไพรมารี ดีลเลอร ตองปฏิบัติดังนี้  
2.1 ทําหนังสือแสดงความตกลงตามแบบที่ ธปท. กําหนด 

 2.2 ทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลกระทําการแทนไพรมารี ดีลเลอร  ในการติดตอกับ ธปท.  
ตามแบบที่ ธปท. กําหนด 
 
 ขอ 3 การปรับฐานะพันธบัตรกับ ธปท. นั้น ใหไพรมารี ดีลเลอรทําผานธุรกรรมซื้อพันธบัตร 
โดยมีสัญญาวาจะขายคืนและธุรกรรมขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน ดังนี้ 
 3.1 ไพรมารี ดีลเลอร ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนพันธบัตรที่ตองการจาก ธปท. ตาม 
ประเภทและรุนพันธบัตรที่ ธปท. ประกาศกําหนด 
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 3.2 ไพรมารี ดีลเลอร ขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนพันธบัตรใหกับ ธปท. โดยใชพันธบัตร 
ตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด 
 3.3 สัญญาตามขอ 3.1 และ 3.2 ใหมีระยะเวลาเทากันตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกําหนด 
 3.4 อัตราคาตอบแทนการทําธุรกรรมในขอ 3.1 และ 3.2 ใหเปนไปตามที่ ธปท. ประกาศ 
กําหนด  
 

ขอ 4 การปรับฐานะพันธบัตรตามขอ 3  ใหมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
                      4.1 ไพรมารี ดีลเลอร แจงความประสงคขอทําธุรกรรมตามขอ 3.1 มายัง ธปท. ตามวิธีการ 
และเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด โดยระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  4.1.1 ประเภทและรุนพันธบัตรที่ตองการ 
  4.1.2 ระยะเวลาของสัญญา 
  4.1.3 จํานวนพันธบัตรที่ตองการ ตามเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกําหนด 
                      4.2  ธปท. จะแจงผลของการพิจารณาใหไพรมารี ดีลเลอร ทราบ ตามวิธีการและเวลาที่  
ธปท. ประกาศกําหนด 
                      4.3  ไพรมารี ดีลเลอร จะตองทําการยืนยันการซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนพันธบัตรตาม 
ผลการพิจารณาของ ธปท. ในขอ 4.2 พรอมแจงการขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนพันธบัตรตามขอ 3.2 โดย 
ระบุรายละเอียดของพันธบัตรตามแบบ วิธีการ และเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ มูลคารวมของ 
พันธบัตรที่จะสงมอบใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ธปท. ประกาศกําหนด 

  4.4  ธปท.จะแจงยืนยันธุรกรรมกลับไปยังไพรมารี ดีลเลอร ตามแบบ วิธีการ และเวลาที่  
ธปท. ประกาศกําหนด 

  เมื่อไพรมารี ดีลเลอร และ ธปท. ยืนยันการทําธุรกรรมเสร็จสมบูรณแลว ใหถือวาสัญญาซื้อ 
พันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและสัญญาขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนไดเกิดขึ้นทันที รวมทั้ง 
ใหถือวา ไพรมารี ดีลเลอรและ ธปท. ประสงคที่จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามสัญญา 
ดังกลาว 

  4.5  ไพรมารี ดีลเลอร จะตองชําระราคาและโอนพันธบัตรให ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด 

  
ขอ 5  ในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ใหไพรมารี  ดีลเลอร ขายคืนพันธบัตรที่ซื้อ 

ตามขอ 3.1 และซื้อคืนพันธบัตรที่ขายตามขอ 3.2 โดยทําการโอนพันธบัตรและชําระราคาตามวิธีการ และ 
เวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด 
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ขอ 6 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอร ตองการขยายระยะเวลาของสัญญาตามขอ 4.1.2  ใหแจง  
ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด 

 
 ขอ 7 ในกรณีที่มีการผิดนัดชําระเงินหรือสงมอบพันธบัตร ใหปฏิบัติดังนี้ 
  7.1  ในวันที่เร่ิมตนสัญญา หากไพรมารี ดีลเลอรผิดนัดชําระราคาและหรือสงมอบพันธบัตร   

ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด ใหไพรมารี ดีลเลอรชําระเบี้ยปรับกรณีลาชาพรอมชําระราคาและหรือ 
สงมอบพันธบัตรผานระบบบาทเนตตามอัตราและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด ภายในเวลาทําการของ 
ระบบบาทเนตของวันที่ผิดนัดนั้น 

       หากไพรมารี ดีลเลอรยังไมชําระราคาและหรือยังไมสงมอบพันธบัตรพรอมเบี้ยปรับกรณีลา 
ชาภายในเวลาตามวรรคกอน ใหสัญญาซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและสัญญาขาย 
พันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนนั้นเปนอันเลิกกัน และใหไพรมารี ดีลเลอรคืนเงินคาพันธบัตรที่ขายหรือ 
คืนพันธบัตรที่ซื้อไว แลวแตกรณี พรอมทั้งชําระเบี้ยปรับกรณีลาชา และเบี้ยปรับกรณีไมชําระราคาและหรือ 
ไมสงมอบพันธบัตรใหแก ธปท. ผานระบบบาทเนตตามอัตรา วิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด  
ในกรณีเชนนี้ ธปท.จะคืนพันธบัตรที่ซื้อหรือคืนเงินคาพันธบัตรที่ขายไว แลวแตกรณี ใหแกไพรมารี ดีลเลอร 
                     7.2 ในวันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา หากไพรมารี ดีลเลอรผิดนัดสงมอบพันธบัตร 
เพื่อการขายคืนและหรือผิดนัดชําระราคาพันธบัตรเพื่อการซื้อคืน ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด   
ใหไพรมารี ดีลเลอรชําระเบี้ยปรับกรณีลาชาพรอมสงมอบและหรือชําระราคาพันธบัตรผานระบบบาทเนต 
ตามอัตราและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด ภายในเวลาทําการของระบบบาทเนตของวันที่ผิดนัดนั้น  

  หากไพรมารี ดีลเลอรยังไมทําการสงมอบและหรือยังไมชําระราคาพันธบัตร พรอมเบี้ยปรับ 
กรณีลาชา ภายในเวลาตามวรรคกอน ใหไพรมารี ดีลเลอรส้ินสิทธิที่จะขายคืนและหรือซื้อคืน ในกรณีเชนนี้  
ไพรมารี ดีลเลอรมีภาระตองชําระเบี้ยปรับกรณีลาชาและเบี้ยปรับกรณีไมสงมอบพันธบัตรและหรือไมชําระ 
ราคาตามอัตราและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด และใหนําภาระดังกลาวมาเปรียบเทียบกับสวนตาง 
ระหวางมูลคาตลาดของพันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอร ไมขายคืนหรือไมซื้อคืนกับราคาขายคืนหรือราคาซื้อคืน 
แลวแตกรณี ตามเกณฑที่ ธปท. ประกาศกําหนด  

 ธปท. จะแจงยอดเงินที่คํานวณไดตามวรรคกอนและใหผูมีภาระทําการสงมอบเงินตาม 
จํานวนดังกลาวแกอีกฝายหนึ่งผานระบบบาทเนตภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกําหนด 

 
ขอ 8 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอรไมสามารถชําระราคา สงมอบเงินหรือพันธบัตรใหแก ธปท.  

ตามขอ 7.1  หรือขอ 7.2 แหงระเบียบนี้  ไพรมารี ดีลเลอรยินยอมให ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ 
ไพรมารี ดีลเลอรรวมทั้งจําหนายพันธบัตรและทรัพยสินอื่นใดของไพรมารี ดีลเลอรที่มีอยูที่ ธปท. จนเพียงพอ 
กับจํานวนที่คางชําระ 
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ขอ 9 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอรรายใดผิดนัดกรณีลาชาตามขอ 7.1 วรรคหนึ่ง หรือขอ 7.2  
วรรคหนึ่ง รวมกันตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปในรอบการพิจารณาประเมินผลการเปนไพรมารี ดีลเลอร  ธปท.จะระงับ 
สิทธิการทําธุรกรรมกับไพรมารี ดีลเลอรรายดังกลาวเปนเวลา 2 เดือน นับแตวันผิดนัดครั้งหลังสุด หรือเทากับ
จํานวนเวลาที่เหลือกอนครบรอบการพิจารณาประเมินผลการเปนคูคานั้น แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

 
  ขอ 10 ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอรรายใดผิดนัดกรณีไมชําระราคาหรือไมสงมอบพันธบัตร 

ตามขอ 7.1 วรรคสองหรือขอ 7.2 วรรคสอง   ธปท. มีสิทธิระงับการทําธุรกรรมกับไพรมารี ดีลเลอร  
รายดังกลาวเปนระยะเวลาตามที่ ธปท. พิจารณาเห็นสมควรและสงวนสิทธิในการพิจารณาใหไพรมารี  
ดีลเลอรรายนั้นพนจากสถานะการเปนไพรมารี ดีลเลอรทันที และอาจไมไดรับการพิจารณาเปนไพรมารี  
ดีลเลอร ของ ธปท. ในรอบการพิจารณาถัดไปดวย  
 

  ขอ 11 หากมีปญหาใดๆเกี่ยวกับการตีความหรือการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
หรือประกาศที่ออกตามระเบียบนี้  ธปท. จะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 
  ขอ 12  ธปท. อาจพิจารณาไมทําธุรกรรมตามระเบียบนี้กับไพรมารี ดีลเลอรเปนการชั่วคราว 

หรือถาวร ในกรณีที่ไพรมารี ดีลเลอรไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. หรือดําเนินการใดๆ  
ในทิศทางที่ไมสอดคลองและหรือสงผลในทางลบตอแนวทางของทางการในการดําเนินนโยบายการเงิน  
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และหรือการสรางเสถียรภาพในระบบการเงิน 

  
  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2547 เปนตนไป 
  
   ประกาศ  ณ  วันที่       15      ธันวาคม 2546 

 

                                                                                     
 

 (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
           ผูวาการ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 
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หนังสือแสดงความตกลง 

                   ทําที่........................................................ 

           วันที่ ....................................................... 
   

  ขาพเจา.......................................................ไดอานระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย    
วาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี  
ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546 เขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชน
และผูกพันตนตามระเบียบดังกลาวตามรายละเอียด ดังนี้ 

  1.  ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทย หักเงินหรือนําเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแส 
รายวันตอไปน้ี เพื่อเปนการชําระหรือรับชําระภาระที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทําธุรกรรมตามระเบียบดังกลาว 
 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
  ชื่อบัญชีภาษาไทย........................................... 
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ...................................... 
  เลขที่บัญชี...................................................... 
  2.  ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยหักหรือนําพันธบัตรเขาบัญชีตราสารหนี้   
ตอไปน้ี เพื่อการซื้อ  ขาย ขายคืนหรือซื้อคืนพันธบัตร 

บัญชีตราสารหนี้ที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
  ชื่อบัญชีภาษาไทย........................................... 
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ...................................... 
  เลขที่บัญชี...................................................... 
 3.  ขาพเจาไดสงหนังสือมอบอํานาจตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อ 
ขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary  
Dealer) พ.ศ. 2546 มาพรอมนี้ 
   4.  ขาพเจาตกลงผูกพันตนกับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย 
การซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร  
(Primary Dealer) พ.ศ. 2546 ที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนี้ และที่จะแกไขเพิ่มเติมในภายหนาทุกประการ 
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    ขาพเจาจะไมเพิกถอนความตกลงตามหนังสือน้ี  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหนังสือ  
 
 

ลงลายมือชื่อ .................................................... 
                            
                  (......................................................) 

   ผูมีอํานาจลงนาม   
                                                                        เพื่อ ...................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ลงนามโดยผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 
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อากรแสตมป 
 

หนังสือมอบอํานาจ 

             .............................................................. 

                   วันที่ .................................................................... 

 ตามหนังสือแสดงความตกลงของขาพเจา......................................................................... 
ลงวันที่..................................... ซึ่งตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย  
วาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี  
ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546 นั้น 

 ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามรายชื่อและลายมือชื่อในหนังสือน้ีเปน        
ผูดําเนินการแทนขาพเจาในการติดตอกับธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อประสานงานหรือดําเนินการใด ๆ     
อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายพันธบัตรตามระเบียบดังกลาวขางตน  

 การใด ๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และขาพเจา 
จะไมเพิกถอนการมอบอํานาจตามหนังสือนี้จนกวาจะไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 

   ลงลายมือชื่อ .................................................... 
    (...............................................) 
   เพื่อ ................................................................. 

      รายชื่อผูรับมอบอํานาจ                    ลายมือชื่อ                                           หมายเลขโทรศัพท 

 
1. ............................................           ..................................................           ...........................          
2.  ...........................................           ...................................................          ............................                          
3.  ...........................................           ...................................................          ............................                          
4.  ...........................................           ....................................................         .............................                          
5.  ...........................................           ..................................................           ..........................                           
6.  ...........................................           .................................................           ..........................                          
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง  เง่ือนไข วิธีการ และเวลา  ในการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน  

เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร 

                                                                           
   เพื่ออนุวัติตาม ขอ 3.3 ขอ 4 ขอ 5 และ ขอ 6 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการ 
ซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary 
Dealer) พ.ศ. 2546  ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไข  วิธีการ และเวลา ในการทําธุรกรรม 
ตามระเบียบดังกลาว ดังตอไปน้ี 

  1. ใหไพรมารี ดีลเลอรเสนอซื้อพันธบัตรเปนจํานวนตามราคาตราไมต่ํากวา 10 ลานบาท  
และไมมีเศษของ 10 ลานบาท ทั้งนี้ ไพรมารี ดีลเลอรแตละราย ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะมีพันธบัตรที่ซื้อโดยมี
สัญญาวาจะขายคืนไดไมเกิน 3 รุนและมีมูลคารวมตามราคาตราของพันธบัตรนั้นไดไมเกิน 200 ลานบาท 

2. ระยะเวลาของสัญญาตองไมเกิน 3 วันทําการ  ทั้งนี้  ใหไพรมารี ดีลเลอร สามารถขอขยาย 
ระยะเวลาของสัญญาไดคราวละ 1 วันทําการ แตรวมระยะเวลาทั้งส้ินแลว ตองไมเกิน 5 วันทําการ 

3. ชวงระยะเวลาของสัญญาจะตองไมตรงกับวันเริ่มปดพักสมุดทะเบียนเพื่อการจายดอกเบี้ย 
ของพันธบัตรที่ใชในการทําธุรกรรม ยกเวนวันแรกแหงระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ ชวงระยะเวลาของสัญญาให 
รวมถึงชวงที่ขยายออกไปดวย 

4. วันที่สัญญาครบกําหนดจะตองเปนวันกอนหนาวันเริ่มปดพักสมุดทะเบียนเพื่อการไถถอน  
พันธบัตรอยางนอย 1 วันทําการ ทั้งนี้ ใหรวมถึงกรณีที่มีการขยายระยะเวลาของสัญญาดวย 

5. การทําธุรกรรมซื้อและขายพันธบัตร (วันที่เร่ิมตนสัญญา) (ตามขอ 4 แหงระเบียบฯ)  

ธุรกรรม วิธีการ เวลา 

ไพรมารี ดีลเลอร แจงความประสงค 
ซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืน
มายัง ธปท. 
 

แจงผานระบบ Reuters Dealing 9.30 – 10.00 น. 

ธปท. แจงผลการพิจารณาใหไพรมารี 
ดีลเลอร ทราบ 

แจงผานระบบ Reuters Dealing ภายใน 10.15 น. 

ไพรมารี ดีลเลอรยืนยันการซื้อพันธบัตร
โดยมีสัญญาวาจะขายคืนตามผลการ
พิจารณาของ ธปท. พรอมแจงการขาย
พันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืน 
 
 

แจงผานระบบบาทเนตโดยใชบริการรับ
สงขอความระบบบาทเนต (MT298) ตาม
ที่กําหนด 

ภายใน 11.00 น. 
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ธปท. แจงยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง 
ไพรมารี ดีลเลอร  

แจงผานระบบบาทเนตโดยใชบริการรับ
สงขอความระบบบาทเนต (MT298) ตาม
ที่กําหนด 

ภายใน 12.00 น. 

การโอนพันธบัตรและการชําระราคา  โอนพันธบัตรพรอมการชําระราคา ตาม
ระเบียบ ธปท. วาดวยการบริการบาทเนต 
(MT541, MT543) 

ภายใน 15.00 น. 
 

  
6. การขยายระยะเวลาของสัญญา  
ธุรกรรม วิธีการ เวลา 

ไพรมารี ดีลเลอร แจงความประสงค
ขยายระยะเวลาของสัญญา 

แจงผานระบบ Reuters Dealing 9.00 – 9.30 น. 
ของวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาตาม
สัญญา 

ธปท. แจงผลการพิจารณาใหไพรมารี 
ดีลเลอร ทราบ 

แจงผานระบบ Reuters Dealing ภายใน 9.45 น. 

ไพรมารี ดีลเลอร ยืนยันการขยายระยะ
เวลาของสัญญามายัง ธปท. 

แจงผานระบบบาทเนตโดยใชบริการรับ
สงขอความระบบบาทเนต (MT298) ตาม
ที่กําหนด 

ภายใน 10.30 น.  

ธปท. แจงยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง 
ไพรมารี ดีลเลอร  

แจงผานระบบบาทเนตโดยใชบริการรับ
สงขอความระบบบาทเนต (MT298) ตาม
ที่กําหนด 

ภายใน 12.00 น. 

 
7. การทําธุรกรรมขายคืนและซื้อคืนพันธบัตร  (วันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา) (ตามขอ 5 

แหงระเบียบฯ)   
ธุรกรรม วิธีการ เวลา 

การโอนพันธบัตรและการชําระราคา
สําหรับสัญญาที่ครบกําหนด 

โอนพันธบัตรพรอมการชําระราคา  ตาม
ระเบียบ ธปท. วาดวยการบริการบาทเนต 
(MT541, MT543) 

ภายใน 14.00 น.  
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หมายเหตุ : - ในกรณีระบบ Reuters Dealing ขัดของ ใหใช  Bloomberg หรือ โทรสาร (facsimile) แทน 

 - ในกรณีที่ไมสามารถรับสงขอความผานระบบบาทเนต ใหใชโทรสาร (facsimile) แทน  
 - ในกรณีที่ไมสามารถชําระราคาและ/หรือโอนพันธบัตรผานระบบบาทเนต ใหปฏิบัติตามวิธีการที่  
   กําหนดไวในระเบียบ ธปท. วาดวยการบริการระบบบาทเนต  

              
         ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  15  มกราคม  2547 เปนตนไป  
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่     15     ธันวาคม  2546        
 

                                                                                 
  
          (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
                              ผูวาการ 
                  ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง เบี้ยปรับและวิธีปฏิบัติในกรณีไพรมารี ดีลเลอรผิดนัด 

ในการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตร 
                                                          

เพื่ออนุวัติตามขอ 7 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมี 
สัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546 
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดวิธีการคํานวณ เบี้ยปรับ และวิธีปฏิบัติในกรณีไพรมารี ดีลเลอร ผิดนัดชําระ 
เงินหรือสงมอบพันธบัตร ดังนี ้

1. กรณีลาชา 
กรณีลาชา เบี้ยปรับ เวลาสงมอบ 

1. ตามขอ 7.1 วรรคหนึ่ง ในวันที่เร่ิมตนสัญญา
หากไพรมารี ดีลเลอรไมชําระราคาหรือไมสงมอบ
พันธบัตรภายในเวลา 15.00 น.  

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย x 1 วัน x 
ราคาซื้อหรือราคาขายพันธบัตร 
แลวแตกรณี 

ภายในเวลาทําการของ
ระบบบาทเนตของวันที่
ผิดนัดนั้น 

2. ตามขอ 7.2 วรรคหนึ่ง ในวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญา หากไพรมารี ดีลเลอร 
 ไมสงมอบหรือไมชําระราคาพันธบัตรภายในเวลา 
14.00 น. 
 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย x 1 วัน x 
ราคาขายคืนหรือราคาซื้อคืน 
พันธบัตร แลวแตกรณี 

ภายในเวลาทําการของ
ระบบบาทเนตของวันที่
ผิดนัดนั้น 

   
2. กรณีไมชําระราคาหรือไมสงมอบพันธบัตร 

กรณีไมชําระราคาหรือไมสงมอบพันธบัตร เบี้ยปรับ เวลาสงมอบ 
1. ตามขอ 7.1 วรรคสอง ในวันที่เร่ิมตนสัญญา 
หากไพรมารี ดีลเลอรไมชําระราคาหรือไมสงมอบ
พันธบัตรภายในเวลาทําการของระบบบาทเนต  

รอยละ 0.1 ของราคาซื้อหรือราคา
ขายพันธบัตร แลวแตกรณี 
 

ภายใน 11.00 น. ของ
วันทําการถัดไป 

2. ตามขอ 7.2 วรรคสอง ในวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญา หากไพรมารี ดีลเลอร 
ไมสงมอบหรือไมชําระราคาพันธบัตรภายในเวลา
ทําการของระบบบาทเนต 
  

รอยละ 0.1 ของราคาขายคืนหรือ
ราคาซื้อคืนพันธบัตร แลวแตกรณี 
 

ภายใน 11.00 น. ของ
วันทําการถัดไป 
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ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  15  มกราคม  2547  เปนตนไป  
 
                        ประกาศ  ณ  วันที่   15  ธันวาคม  2546                
 

                                                                                      
 
  (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
                                   ผูวาการ 
                   ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง  การประเมินมูลคาของพันธบัตรในการซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อ

ปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร 

                                                                                 

  เพื่ออนุวัติตามขอ  4.3 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมี
สัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546   
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑการประเมินมูลคาของพันธบัตร ดังตอไปน้ี 

   1. มูลคาตลาดของพันธบัตร  

   วิธีหามูลคาตลาดของพันธบัตร  

หัวขอ รายละเอียดที่กําหนด 

(1) แหลงขอมูลที่ใชคํานวณมูลคาตลาดของ
พันธบัตร 

Web Site ของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (TBDC)  
ในกรณีที่ไมมีขอมูลอางอิงใน TBDC ใหใชขอมูล   
อางอิงจาก Web site ของ ธปท. 

(2) อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง  ตั๋วสัญญา  
ใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้  พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตร ธปท. พันธบัตรหรือหุนกูที่ออกโดย
องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน  
การเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ   ที่ 
ธปท. เปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน 

ใชอัตราผลตอบแทนตลาดขาซื้อเฉลี่ย (Average Bid 
Yield)  ที่เผยแพรใน  Web Site ของศูนยซื้อขาย 
ตราสารหนี้ไทย (TBDC) หรือ Web site ของ ธปท. 
แลวแตกรณี  
ทั้งนี้ใหใชอัตราผลตอบแทนในวันกอนหนาวันประเมิน
ราคาพันธบัตร 1 วันหรือวันลาสุดที่มี 

(3) การคํานวณราคาตลาดของพันธบัตร คํานวณราคารวมดอกเบี้ยคางรับ (Gross Price)  
ของพันธบัตรจนถึงวันที่ประเมินราคา (ถึงแมวาจะใช
อัตราผลตอบแทนตลาดของวันกอนหนา)  โดยใช 
สูตรการคํานวณราคาพันธบัตรตาม “มาตรฐานการ
เสนอซื้อขายและคํานวณราคาสําหรับการซื้อขาย 
หลักทรัพยรัฐบาล” ที่ ธปท. ประกาศกําหนด 

(4) มูลคาตลาดของพันธบัตร มูลคาตลาดของพันธบัตรเทากับผลคูณของจํานวน
หนวยและราคาตลาดตอหนวยของพันธบัตร 

  

 

 

สกงป90กส6400725461217 



 17

2. อัตราสวนลด (Haircut) ในการซื้อหรือขายพันธบัตร 

ใหใชอัตราสวนลดรอยละ 2.5 สําหรับพันธบัตรทุกประเภท 

 

3. การคํานวณราคาและมูลคารวมของพันธบัตร 

3.1 การคํานวณราคาซื้อและราคาขายพันธบัตร ณ วันที่เร่ิมตนสัญญา 

3.1.1 ธุรกรรมซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนของไพรมารี ดีลเลอร (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา 
“ธุรกรรมที่หนึ่ง”)  

 

ราคาซื้อในธุรกรรมที่หนึ่ง  = มูลคาตลาดของพันธบัตร x (1 + อัตราสวนลด) 

 

3.1.2 ธุรกรรมขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนของไพรมารี ดีลเลอร (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา 
“ธุรกรรมที่สอง”) 

 

ราคาขายในธุรกรรมที่สอง   =  ราคาซื้อในธุรกรรมที่หนึ่ง 

 

3.2 การคํานวณมูลคารวมของพันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอรตองสงมอบในธุรกรรมที่สอง ณ วันที่ 
เร่ิมตนสัญญา 

     

มูลคารวมของพันธบัตร ≥ ราคาขายพันธบัตรในธุรกรรมที่สอง x (1 + อัตราสวนลด) 

 

มูลคารวมของพันธบัตร หมายถึง ผลรวมของมูลคาตลาดของพันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอร ขายใน 
ธุรกรรมที่สอง   

ทั้งนี้ ในแตละวัน ใหไพรมารี ดีลเลอร สามารถขายพันธบัตรในธุรกรรมที่สองไดไมเกิน 2 รุน 
สําหรับการซื้อพันธบัตรในธุรกรรมที่หนึ่งรุนหนึ่งๆ โดยพันธบัตรในธุรกรรมที่สองแตละรุนตองมีมูลคาตาม 
ราคาตราไมต่ํากวา 100,000 บาท และไมมีเศษของ 100,000 บาท  

 

 

สกงป90กส6400725461217 



 18

3.3 การคํานวณราคาขายคืนและราคาซื้อคืนพันธบัตร ณ วันที่ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 

3.3.1 ราคาขายคืนพันธบัตรในธุรกรรมที่หนึ่ง เทากับราคาซื้อพันธบัตรในธุรกรรมที่หนึ่ง  

3.3.2  ราคาซื้อคืนพันธบัตรในธุรกรรมที่สอง  ใหคํานวณดังนี้ 

 
ราคาซื้อคืนพันธบัตรในธุรกรรมที่สอง = ราคาขายพันธบัตรในธุรกรรมที่สอง x (1 + (อัตราคาตอบแทน x จํานวนวัน)) 
                                                                                                                                                             365 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  15  มกราคม  2547  เปนตนไป 

 

               ประกาศ  ณ  วันที่       15     ธันวาคม  2546       

 

 

                                                                                 
 (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล)     
            ผูวาการ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง  อัตราคาตอบแทนการทําธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน  

เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร     

                                                                           
   เพื่ออนุวัติตาม ขอ 3.4 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดยมี
สัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546   
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดอัตราคาตอบแทนการทําธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืน
และซื้อคืน เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร ดังตอไปน้ี 
 

1. อัตราคาตอบแทนการซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะขายคืนของไพรมารี ดีลเลอร ตามขอ  
3.1 แหงระเบียบดังกลาว เทากับรอยละศูนย 

2. อัตราคาตอบแทนการขายพันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนของไพรมารี ดีลเลอร ตามขอ  
3.2 แหงระเบียบดังกลาว ใหเปนดังนี้ 

2.1 กรณีระยะเวลาของสัญญาไมเกิน 3 วันทําการ  อัตราคาตอบแทน เทากับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยคํานวณจากราคาขายพันธบัตร 
2.2 กรณีระยะเวลาของสัญญาเกินกวา 3 วันทําการ  อัตราคาตอบแทนสําหรับชวงระยะเวลา  

3 วันทําการแรก เทากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสําหรับชวงระยะเวลาที่เกิน 3 วันทําการแรก เทากับอัตรา 
ดอกเบี้ยนโยบายบวกรอยละ 1.5 โดยคํานวณจากราคาขายพันธบัตร 
               
         ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  15  มกราคม  2547  เปนตนไป  
 
                           ประกาศ  ณ  วันที่      15      ธันวาคม  2546        
 
 

                                                                                      
          (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
                              ผูวาการ 
                  ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง  พันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอรสามารถซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตร  

                                         

   เพื่ออนุวัติตามขอ 3.1 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตร 
โดยมีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer)  
พ.ศ. 2546   ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหพันธบัตรดังตอไปน้ี เปนพันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอรสามารถ 
ซื้อโดยมีสัญญาวาจะขายคืนกับ ธปท. ไดตามระเบียบดังกลาว 
 
 
 พันธบัตร รหัสศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย 

1 ง.พิเศษ42/8.50%/4/2 LB05OA 
2 ง.44/4.125%/5 LB082A 
3 ปรับโครงสราง44/1 LB104A 
4 ง.46/4.125%/1 LB12NA 

 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  15  มกราคม  2547  เปนตนไป 
    
     ประกาศ  ณ  วันที่      15     ธันวาคม  2546       
  
 

                                                                                       
 (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
            ผูวาการ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง  พันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอรสามารถขายโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตร  

                                           

   เพื่ออนุวัติตามขอ 3.2 แหงระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการซื้อขายพันธบัตรโดย 
มีสัญญาวาจะขายคืนและซื้อคืนเพื่อปรับฐานะพันธบัตรของไพรมารี ดีลเลอร (Primary Dealer) พ.ศ. 2546  
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหพันธบัตรดังตอไปน้ี เปนพันธบัตรที่ไพรมารี ดีลเลอร สามารถขายโดยมี 
สัญญาวาจะซื้อคืนกับ ธปท. ได ตามระเบียบดังกลาว 

1. ตั๋วเงินคลัง 
2. ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 
3. พันธบัตรรัฐบาล 
4. พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
5. พันธบัตรที่ออกโดยองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย    

จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน (ดังรายละเอียดใน 
Homepage ของธนาคารแหงประเทศไทยที่  www.bot.or.th)  ไดแก 

5.1  พันธบัตรการเคหะแหงชาติ 
5.2  พันธบัตรการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
5.3  พันธบัตรการประปานครหลวง 
5.4  พันธบัตรการประปาสวนภูมิภาค 
5.5  พันธบัตรการไฟฟานครหลวง 
5.6  พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 
5.7  พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
5.8  พันธบัตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
5.9  พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5.10 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห 
5.11 พันธบัตรการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
5.12 พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
5.13 พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 
5.14 พันธบัตรการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
5.15 หุนกูบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
5.16 หุนกูบริษัทบางจากปโตเลียม จํากัด (มหาชน) 
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ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  15  มกราคม  2547  เปนตนไป 
    
     ประกาศ  ณ  วันที่     15    ธันวาคม  2546 
  
 

                                                                                       
 (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล) 
            ผูวาการ 
 ธนาคารแหงประเทศไทย  
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