รูกอนซื้อพันธบัตร พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
อายุพันธบัตร
อัตราดอกเบีย้
วงเงินจําหนายรวม
วันที่จําหนาย

ผูมีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

วงเงินซื้อ
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง
วันที่ครบกําหนดไถถอน
วันทีจ่ ายดอกเบี้ย
วิธีจัดจําหนาย

การชําระเงิน

หลักฐานที่ไดรับ
จากการซื้อ

การเปลีย่ นแปลงชื่อ
ที่อยู บัญชีรบั ดอกเบีย้ /
เงินตน และการทําธุรกรรม
เกี่ยวกับพันธบัตร

รุนอายุ 5 ป (SB235A)
รุนอายุ 10 ป (SB285A)

5 ป และ 10 ป – เปนแบบไรใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบีย้ แบบคงที่ รอยละ 2.15 ตอป
อัตราดอกเบีย้ แบบคงที่ รอยละ 3.00 ตอป
5,000 ลานบาท

16 กรกฎาคม 2561 – 10 กันยายน 2561
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถนิ่ ที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และ
นิติบุคคลอื่นที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกัน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือหางหุนสวน
สามัญที่ไมใชนิตบิ ุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบ านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน
สถานศึกษาเอกชน สหกรณ และนิติบุคคลที่แสวงหากําไร)
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย) – ไมจํากัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซื้อ ราคาจําหนายหนวยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่ม
เปนจํานวนเทาของ 1,000 บาท
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารผูจัดจําหนายจะคืนเงินใหผูซื้อโดยไมมีการคิดดอกเบีย้
- พันธบัตรรุนอายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
- พันธบัตรรุนอายุ 10 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2571
10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนดไถถอน
• จําหนายผานเคานเตอรทุกสาขา เครื่อง ATM ระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2561
ทั้งนี้ การซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต หรือ Mobile Application ผูซื้อตองติดตอสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรกอน ยกเวนกรณีที่ลงทะเบียน
พันธบัตรแลว สามารถทํารายการซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต หรือ Mobile Application ไดตามวิธีการของแตละธนาคารผูจัดจําหนาย
• ซื้อผานเครื่อง ATM ระบบอินเทอรเน็ต หรือ Mobile Application : ธนาคารผูจัดจําหนายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซื้อทันที
• ซื้อผานเคานเตอร : สามารถชําระไดทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 10 กันยายน 2561 ไมรบั ชําระดวยเช็ค) โดยสั่งจาย
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 5 ป”
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 10 ป”
• กรณีชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบีย้ จะเริ่มนับตั้งแตวันทีซ่ ื้อ หากชําระ
หลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือในวันเสาร – อาทิตย หรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบีย้ จะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
• กรณีชําระดวยเช็ค หากชําระกอนเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา และเช็คจะตองลงวันที่สั่งจายไมเกินวันที่ทาํ รายการ ดอกเบี้ยจะ
เริ่มนับในวันทําการที่ทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บได
หากชําระหลังเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย รายการจองซื้อ
จะถือเปนรายการของวันทําการถัดไป และดอกเบีย้ จะเริ่มนับในวันทําการที่ทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บได
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชําระเงินดังกลาวเปนไปตามแตละธนาคารผูจัดจําหนายกําหนด
• ซื้อผานเครื่อง ATM : ไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการทีพ่ ิมพจากเครื่อง ATM
• ซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต หรือ Mobile Application : ไดรับหลักฐานการทํารายการตามบริการของแตละธนาคารผูจัดจําหนาย
กําหนด
• ซื้อผานเคานเตอร : ไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อรายใหม : ไดรับสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 15 วันทําการจากธนาคารผูจัดจําหนาย
ผูซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงขอมูลการซื้อหลังวันทํารายการซื้อ 15 วันทําการ
ติดตอธนาคารผูจัดจําหนายที่ทํารายการซื้อ
• การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรกอนวันที่ครบกําหนดไถถอน สามารถทํารายการไดตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
• การโอนทางมรดก การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การใชเปนหลักประกัน
ใหกระทําไดหลังจากวันที่ทํารายการซื้อ 15 วันทําการ
การทําธุรกรรมเกีย่ วกับพันธบัตรอาจมีคา ธรรมเนียมตามรายละเอียดดานหลัง หรือโปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน (รับไดที่ธนาคารผูจ ัดจําหนาย)

รูกอนซื้อพันธบัตร พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
การเสียภาษี

ธนาคารแหงประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จายทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี
ณ ที่จายในอัตรา 15% ตอป) ผูซื้อจะไดรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายทางไปรษณีย หรือทางอินเทอรเน็ต กรณีที่สมัครใชบริการ
ขอมูลพันธบัตรทางอินเทอรเน็ตแลว (www.bot.or.th หัวขอ พันธบัตรและตราสารหนี)้

การจายคืนเงินตน
เมื่อครบกําหนดไถถอน

ธนาคารแหงประเทศไทยจะโอนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ในวันที่ครบกําหนดไถถอน
กรณีเปลี่ยนเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแหงประเทศไทยจะโอนเงินตนเขาบัญชี เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับ
คืนใบพันธบัตร

คาธรรมเนียมตางๆ จากการ
ทําธุรกรรม ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์

ประเภทธุรกรรม
กรณีไรใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ
Scripless (ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม)
(3) การขายพันธบัตรกอนวันครบ
กําหนดไถถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

ผูเรียกเก็บ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ธนาคารแหง
(ประเทศไทย) จํากัด
ประเทศไทย
(ตอรายการไมรวม VAT)
(ไมคิด VAT)
65 บาท

10 บาท
-

ธนาคารผูจัดจําหนาย
(ตอรายการ รวม VAT)

บุคคลธรรมดา
200 บาท
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/รายการ • กรณีลูกคาเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
• กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคาร
คิด 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม
• กรณีโอนระหวางลูกคาเดิมที่ซื้อผาน
ธนาคารเดียวกัน ไมคิดคาธรรมเนียม
• กรณีลูกคาเดิมโอนใหกับลูกคา
รายใหม คิดคาธรรมเนียมการโอน
จากลูกคาใหม 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม

-

-

(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ทีอ่ ยู บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินตน
(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond
Book) ใหม (ยกเวน กรณีสมุดเต็ม)

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิด
คาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทําธุรกรรม : โอน ใชเปนหลักประกัน
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหนวย
พันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหมหรือแทน
พันธบัตรชํารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

คิดคาธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ
(เลมละ 50 - 100 บาท)
คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไมคิดคาธรรมเนียม

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ :
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com 2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.ktb.co.th 3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com
4. ธนาคารไทยพาณิชย โทร. 0 2777 7777 www.scb.co.th 5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5308, 5303, 5315 หรือ 0 2271 7999 ตอ 5809 www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
- สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร โทร. 1213
- สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ตอ 4422-23,25, 0 7423 8475
- สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม โทร. 0 5393 1075, 1078
- สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0 4391 3423-5

