หนังสือชี้ชวนการจําหนาย
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
หนังสือชี้ชวนการจําหนาย
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
เปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุ
รุนอายุ 5 ป (SB235A)

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ รอยละ 2.15 ตอป

รุนอายุ 10 ป (SB285A)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ รอยละ 3.00 ตอป

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร จํานวนรวม 30,000 ลานบาท แบงเปน 2 รุน คือ รุนอายุ 5 ป และ
รุนอายุ 10 ป ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 - 10 กันยายน 2561 โดยจําหนายผานเคานเตอรทุกสาขา เครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ระบบอินเทอรเน็ตของธนาคารผูจัดจําหนาย 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) KTB
netbank Application ของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank) และ K Plus Application ของธนาคารกสิกรไทย (K Plus)
ทั้งนี้ การซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต KTB netbank หรือ K Plus ผูซื้อตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนผาน
เคานเตอรสาขากอน ซึ่งผูซื้อสามารถซื้อไดตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น.
ของวันที่ 10 กันยายน 2561 และจําหนายที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18
MONEY EXPO 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
3. ผูออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน : ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธปท.”
5. ผูจัดจําหนายและผูรับฝากพันธบัตรจากผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร :
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร”
6. ผูรับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ศูนยรับฝาก”
7. ราคาจําหนายและวงเงินซื้อขั้นต่ํา-ขั้นสูง
ราคาจําหนาย หนวยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท
(1 หนวย) โดยไมจํากัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซื้อ
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารจะคืนเงินใหผูซื้อโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย
8. ผูมีสิทธิ์ซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติบุคคล
บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน สหกรณ และนิติบุคคลที่แสวงหากําไร)
9. วิธีการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ไมเคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพยกับธนาคาร
มากอนตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย) โดยชื่อบัญชีฝากหลักทรัพยตองตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ย
และเงินตน
การลงทะเบียน ใชหลักฐาน ดังนี้ (เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดูรายละเอียดแนบ)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของ
ผูซื้อที่เปดบัญชีไวกับธนาคาร พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝากผูซื้อตองเปดบัญชีใหม
ทั้งนี้ ตองเปนบัญชีของธนาคารที่ทํารายการซื้อเทานั้น
กรณีซื้อพันธบัตรผานเครื่อง ATM หากผูซื้อทําบัตร ATM ใหม ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมการทําบัตร
ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซื้อ
10. การชําระเงิน
กรณีซื้อผานเครื่อง ATM ระบบอินเทอรเน็ต KTB netbank หรือ K Plus
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผูซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันที่
ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทําการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผานเครื่อง ATM ระบบอินเทอรเน็ต KTB
netbank หรือ K Plus เปนไปตามแตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
กรณีซื้อผานเคานเตอร
สามารถชําระไดทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
1. กรณีชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะ
เริ่มนับตั้งแตวันที่ซื้อ หากชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
2. กรณีชําระดวยเช็ค
• สั่งจาย
- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 5 ป”
- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 10 ป”
• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที่ 10 กันยายน 2561 ไมรับชําระดวยเช็ค)
• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
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หากชําระกอนเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา และเช็คจะตองลงวันที่สั่งจายไมเกินวันที่ทํารายการ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการที่ทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บได
หากชําระหลังเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.
รายการจองซื้อจะถือเปนรายการของวันทําการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการที่ทราบผลวา
เช็คสามารถเรียกเก็บได
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชําระเงินดังกลาวเปนไปตามแตละธนาคารกําหนด
11. การระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ในการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อเทานั้น โดยชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
จะตองตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินตน
หากผูถือกรรมสิทธิ์เปนผูเยาว สามารถซื้อพันธบัตรไดโดยใชชื่อผูเยาว (คนเดียวเทานั้น) และในการ
เปดบัญชีฝากหลักทรัพย ตองมีผูปกครองหรือผูจัดการใหความยินยอมเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะ และ
หากตองการถอนหลักทรัพย ผูปกครองหรือผูจัดการจะตองใหความยินยอมเชนกัน ทั้งนี้ บัญชีเงินฝาก
เพื่ อรับโอนดอกเบี้ย และเงิน ตนจะต องเปนชื่ อผู เยาว เทานั้น อย างไรก็ดี เมื่ อมี การถอนออกจากระบบ
ไรใบตราสาร (Scripless) มาเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตรจดทะเบียน
ในนามของผูเยาวโดยผูปกครอง ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธิใ์ นใบพันธบัตรฉบับนี้จะเปนของผูเยาว
12. การระบุวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนวันเดียวกันกับวันที่ กค. ไดรับเงิน
จากธนาคาร
13. หลักฐานที่ไดรับจากการซื้อพันธบัตร
- กรณีที่ซื้อผานเครื่อง ATM ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจากเครื่อง ATM เพื่อเปน
หลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตของธนาคาร KTB netbank หรือ K Plus ผูซื้อจะไดรับหลักฐานการทํารายการ
ตามบริการของแตละธนาคารกําหนด
- กรณีซื้อผานเคานเตอร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 15 วันทําการ สําหรับ
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันไดที่
ธนาคารที่ทํารายการซื้อภายหลังจากวันที่ทํารายการซื้อแลว 15 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใชอางอิง
สําหรับการทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา
(Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของ
แตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึกไวที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏ
เฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา
Bond Book ที่ไดรับตั้งแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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จนถึงพันธบัตรรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อเทานั้น สําหรับ
การจายคืนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value)
14. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือ
บุคคลอื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะตอง
ติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียม
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 15
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15. คาธรรมเนียมตาง ๆ จากการทําธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์
ประเภทธุรกรรม
กรณีไรใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ
Scripless (ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม)
(3) การขายพันธบัตร
กอนวันครบกําหนดไถถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

ศูนยรับฝาก
(ตอรายการ
ไมรวม VAT)
65 บาท

10 บาท
-

ผูเรียกเก็บ
ธปท.
(ไมคิด VAT)

บุคคลธรรมดา
200 บาท
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/
• กรณีลูกคาเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
รายการ
• กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคาร
คิด 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม

-

-

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

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

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิด
คาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

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

ธนาคาร
(ตอรายการ รวม VAT)

• กรณีโอนระหวางลูกคาเดิมที่ซื้อผาน
ธนาคารเดียวกัน ไมคดิ คาธรรมเนียม
• กรณีลูกคาเดิมโอนใหกับลูกคารายใหม
คิดคาธรรมเนียมการโอนจากลูกคาใหม
250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม
คิดคาธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(เลมละ 50 - 100 บาท)
คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด

พันธบัตร ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม

-
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16. การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอนไดตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
เปนตนไป โดยดําเนินการไดดังนี้
16.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไดที่ธนาคาร
ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน)
16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดใหแกสถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นตามราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ การขายพันธบัตรจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันกําหนดจายคืนเงินตนมิได
17. การทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ กระทําไดตั้งแต
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป ยกเวนการดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน การโอนทางมรดก การแบง
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การใชเปนหลักประกัน ใหกระทําไดหลังจาก
วันที่ทํารายการซื้อแลว 15 วันทําการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใชเปนหลักประกันจะกระทําในระหวาง
ระยะเวลา 30 วันกอนวันกําหนดจายคืนเงินตนมิได
ในการทําธุรกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดําเนินการได ดังนี้
17.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ผูถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ
เชน ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ใหติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติของ
ธนาคาร และศูนยรับฝาก ดังนี้
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเปนใบพันธบัตร
พรอมแนบ Bond Book สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามขอ 15
(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแลวตองการนําฝากใหม)
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการฝากพันธบัตร พรอมแนบใบพันธบัตร สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามขอ 15
(3) การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองดําเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนกอนกําหนดของธนาคาร ทั้งนี้
ราคาขายจะขึ้นอยูกับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการดังกลาว
(4) การโอนกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอน
ใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอน
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กรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว
และตองกรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์ พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียม
ในการโอนกรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคา
รายใหม 250 บาท ตอรายการ รวม VAT
(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจ
ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อื่น ๆ แลวแตกรณี โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
(6) การขอออก Bond Book ใหม
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอออก Bond Book ใหม พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัว ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรื อสําเนาหนังสื อจั ดตั้งฯ และสําเนาบัต รประจําตัวประชาชน
ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจงความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม
การออก Bond Book ใหม ตามขอ 15
(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามขอ 15
(8) การขออายัดพันธบัตร
ธนาคารจะดําเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของสวนราชการ หรือผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย เชน กรมสรรพากร เจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการ
อายัดพันธบัตรดังกลาว
(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
ธนาคารจะดําเนินการสงขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหมใหกับศูนยรับฝาก โดยศูนยรับฝาก
คิดคาธรรมเนียมการขอแกไข กรณีเขาบัญชีไมได ตามขอ 15
17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
หากประสงคจ ะทําธุร กรรมตาง ๆ ให เปน ไปตามระเบีย บและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่
ผูถือกรรมสิทธิ์ไมประสงคจะไปดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมตาง ๆ ดวยตนเองที่ ธปท. ใหธนาคารรับเรื่องจาก
ผูถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการดังตอไปนี้ เพื่อสงเรื่องตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์
17.2.2 การใชเปนหลักประกันและถอนหลักประกัน
17.2.3 การขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์
17.2.4 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ
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ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แยกเปน
ฉบับยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มพัน
17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
17.2.6 การยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกําหนด
การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามขอ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกลาวขางตน
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงความจํานงไดโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ หรือสํานักงานภาค แตหากติดตอผาน
ธนาคาร ธปท. จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียม
ใหแก ธปท. สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นฉบับละ 100 บาท
หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกําหนด ธปท. ไมเก็บ
คาธรรมเนียม ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการดังกลาวจากผูถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีก
ฉบับละ 10 บาท
18. การจายดอกเบี้ย
18.1 จายปละ 2 งวด คือ วันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด
ไถถอน การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาตามราคาตราของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และ
นับตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง ใหนับตามรายละเอียดการชําระเงินขอ 10) เศษของ
หนึ่งสตางคใหปดทิ้ง หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปจายในวันทําการถัดไป
โดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให เวนแตดอกเบี้ยงวดสุดทาย (งวดไถถอน) จะคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจํานวนวันที่
เลื่อนออกไป
18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก (กรณีไรใบตราสาร) หรือ
ตามรายชื่อทางทะเบียน (กรณีมีใบตราสาร) ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน
กอนวันกําหนดจายดอกเบี้ย
19. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
20. การไถถอนเงินตนเมื่อครบกําหนด
20.1 กําหนดจายคืนเงินตน (วันครบกําหนดไถถอน)
- พันธบัตรรุนอายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
- พันธบัตรรุนอายุ 10 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2571
หากวันครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป
20.2 ธปท. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันกําหนดจายคืนเงินตน
20.3 การจายคืนเงินตน
กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตน
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เขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตาม
รายชื่อและขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน
กอนวันกําหนดจายคืนเงินตน
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน
เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) คําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ไดกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยางที่ให
ไวกับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบกําหนดไถถอน
(3) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา) ที่รับรองสําเนาถูกตอง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา แนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
กรณีนิติบุคคล แนบ เอกสารที่แสดงนิติบุคคลโดยผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
เชน สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย, สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งและรายงาน
การประชุมประจําปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
เของผูที่มีอํานาจลงนามที่รับรองสําเนาถูกตอง
กรณีไถถอนพันธบัตรของผูเยาว
• ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการที่มีชื่อในพันธบัตร ลงลายมือชื่อ
ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตรหรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูเยาว และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูปกครองหรือผูจัดการ
ทีร่ ับรองสําเนาถูกตอง
• ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อไถถอนรวมกับ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูเยาวและผูปกครองหรือผูจัดการ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
• ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน โดยในคําขอรับ
คืนเงินตนพันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนชื่อผูเยาวเทานั้น และผูปกครองหรือผูจัดการและ
ผูเยาวลงนามในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเยาวและ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร
รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร

9

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
22. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com

โทร. 1333

2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
www.ktb.co.th

โทร. 0 2111 1111

3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
www.kasikornbank.com

โทร. 0 2888 8888 กด 819

4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
www.scb.co.th

โทร. 0 2777 7777

5. สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
www.pdmo.go.th

โทร 0 2265 8050 ตอ 5308, 5303, 5315
โทร 0 2271 7999 ตอ 5809

6. ธนาคารแหงประเทศไทย
www.bot.or.th
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม
สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1075, 1078
โทร. 0 7427 2000 ตอ 4422-23,25, 0 7423 8475
โทร. 0 4391 3423-5
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รายละเอียดแนบ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ผูซื้อตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถามี)
กรณีนิติบุคคล ผูที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี้" ตองเปนผูที่มี
อํานาจลงนามตามขอบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
2 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา)
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์

บุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
2 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา)
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์
มูลนิธิ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือใหอํานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ
2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมทั้งชุด
3 สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมูลนิธิ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา)
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สมาคม
ชื่อเอกสาร
ลําดับ
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองคการ หรือทะเบียนสมาคม
2 สําเนาขอบังคับของสมาคม ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
3 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด
4 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา)
วัด
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดที่จัดตั้งกอน พ.ศ. 2484
2 สําเนาใบตราตั้งเจาอาวาส
3 หนังสือสุทธิของเจาอาวาส
4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของวัดใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงิน
ฝากประจํา)
ลําดับ
1
2
3
4
5

สภากาชาดไทย
ชื่อเอกสาร
สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
รายชื่อคณะกรรมการ
สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจํา)
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ลําดับ
1
2
3
4
5

ลําดับ
1
2
3
4
5

ลําดับ
1
2
3
4
5

สถานศึกษาของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
สําเนาประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง แตงตั้งอธิการบดี หรืออาจารยใหญ หรือคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจ
สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา)
โรงพยาบาลของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม หรือผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการ
สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา)
นิติบุคคลอื่น
ชื่อเอกสาร
สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา)

หมายเหตุ เอกสารประกอบการลงทะเบียนขางตน ไมตองนําสง ธปท. ใหธนาคารเก็บรักษาตาม
อายุความทางกฎหมาย
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรรุนนี้จึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตร โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน
การลงทุนในพันธบัตร จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินตนคืน ไดรับดอกเบี้ย
เปนผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่ตามระยะเวลากําหนดที่แนนอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่
ออกจําหนายโดยสวนใหญจะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น
2. ขอดีของการเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
เมื่อพันธบัตรครบกําหนดไถถอน ผูถือกรรมสิทธิไ์ มตองคืนใบพันธบัตรให ธปท. โดยเงินตนจะโอน
เขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ
และไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร ทั้งนี้ใหผูถือกรรมสิทธิ์นําสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book ไป
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทํารายการซื้อ
3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองทําอยางไร
ผูสนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งไดจาก 3 ชองทาง ดังนี้
3.1 การซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะตองลงทะเบียนและเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย) และทํารายการซื้อไดตั้งแต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 - 10 กันยายน 2561 หรือจนถึงวันที่จําหนายไดครบวงเงินตามที่แตละธนาคาร
ไดรับจัดสรร โดยผูซื้อสามารถดาวนโหลดใบจองซื้อไดที่เว็บไซตของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(http://www.pdmo.go.th/savings-bond.php?m=sb)
3.2 การซื้อผานเครื่อง ATM ผูซื้อจะตองดําเนินการตามขอ 3.1 และแจงธนาคารเพื่อขอทําบัตร ATM
ซึ่งมีขอดี คือ ผูซื้อจะสามารถดําเนินการผานเครื่อง ATM ไดทุกเครื่องของธนาคาร โดยไมตองเดินทางมาที่ธนาคาร
3.3 การซื้อผาน Internet Banking KTB netbank หรือ K Plus ผูซื้อจะตองดําเนินการตามขอ 3.1
และลงทะเบียนเพื่อเปดใชบริการระบบ Internet Banking KTB netbank หรือ K Plus โดยผูซื้อจะไดรับ
ความสะดวกในการซื้อและสามารถซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง
4. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
เมื่อผูซื้อชําระเงินในการซื้อพันธบัตรแลว ทั้ง 3 ชองทาง มีหลักฐานเพื่อยืนยันการซื้อ ดังนี้
4.1 กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
4.2 กรณีที่ซื้อผานเครื่อง ATM ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจากเครื่อง ATM
(Slip) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร
4.3 กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตของธนาคาร KTB netbank หรือ K Plus ผูซื้อจะไดรับ
หลักฐานการทํารายการตามบริการของแตละธนาคารกําหนด
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- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 15 วันทําการ
สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบัน
ไดที่ธนาคารที่ทํารายการซื้อภายหลังจากวันที่ทํารายการซื้อแลว 15 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใช
อางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา
(Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของ
แตละธนาคาร โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึกไวที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏ
เฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา
Bond Book ที่ไดรับตั้งแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จนถึงพันธบัตรรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อเทานั้น สําหรับการ
จายคืนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value)
5. คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติบุคคล หรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุนนี้
ไดหรือไม
คณะบุคคลหรือหางหุนสวนสามัญที่ไมใชนิติบุคคล ไมสามารถซื้อได เนื่องจากไมมีสถานภาพเปน
บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซื้อได
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได
6. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรรุนนี้หรือไม
ไมตองใหความยินยอม
7. ซื้อพันธบัตรรุนเดียวกัน จํานวนเงินเทากัน ทําไมไดรับดอกเบี้ยงวดแรกไมเทากัน
เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรตางกัน ทําใหการนับจํานวนวันเพื่อนําไปคํานวณดอกเบี้ยไมเทากัน
โดยมีหลักเกณฑการนับวัน ใหนับวันที่ซื้อ ไมนับวันที่จายดอกเบี้ย เชน
- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุนอายุ 5 ป ชําระดวยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันที่ 10
พฤษภาคม 2561 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 การนับวันจะนับวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เปนจํานวน 184 วัน
- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุนอายุ 5 ป ชําระดวยเงินสดจํานวน 500,000 บาท ในวันที่ 1 มิถุนายน
2561 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 การนับวันจะนับวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่
9 พฤศจิกายน 2561 เปนจํานวน 162 วัน
ทั้งนี้ งวดตอไปจํานวนวันเพื่อนําไปคํานวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเทากัน
8. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุนนี้ทําอยางไร
เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จาย ให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่เงินไดสุทธิของทานเสียภาษี
ในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 15
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9. การโอนดอกเบี้ยและเงินตนพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา) เจาของบัญชีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน
10. หากตองการรับดอกเบี้ยและเงินตนเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชี
เงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์เทานั้น
11. หากตองการแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน หรือ
ขอมูลอื่นๆ จะตองทําอยางไร
• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ โดยนํา Bond Book และหลักฐานอื่นที่ตองใช
ในการอางอิงไปดวย
• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคาร สํานักงานใหญ และสาขา
ทั่วประเทศ เพื่อสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดําเนินการออกใหไดเลยหรือไม และคิดคาธรรมเนียมอยางไร
ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) ใหได โดยคิดคาธรรมเนียม
การจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
50 - 200 บาท ตอฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร)
13. ถามีความประสงคจะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless) ใหเปนแบบมีใบตราสาร
(Scrip) ทําไดหรือไม เสียคาใชจายเทาใด ใชเวลาดําเนินการประมาณกี่วัน ลูกคาถึงจะไดรับใบพันธบัตร
ทําได โดยตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 บาท ตอรายการ ประกอบดวย
1) คาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับศูนยรับฝาก 65 บาทตอรายการ ไมรวม VAT
2) คาธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ตองจายให ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทตอฉบับ
กรณีนิติบุคคล 100 บาทตอฉบับ ไมคิด VAT
3) คาธรรมเนียมการดําเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ตองจายให
ธนาคาร 200 บาทตอรายการ รวม VAT
ลูกคาจะไดรับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไมรวมการจัดสงใบพันธบัตร) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละธนาคาร
14. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สามารถออกเปนชื่อบุคคลอื่นที่มิใชผูซื้อ
ในครั้งแรกไดหรือไม เชน นาย ก.ซื้อ แตขอออกใบเปนชื่อ นาย ข.
นาย ก. จะตองทําการโอนใหนาย ข. กอน โดยตองนํา Bond Book ไปติดตอที่ธนาคาร และ
กรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไมคิดคาธรรมเนียมในการโอน
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กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคารายเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคารายเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคา
รายใหม 250 บาท ตอรายการ รวม VAT แลวจึงขอออกใบพันธบัตรเปน นาย ข.
15. การโอนเปลี่ยนมือระหวางธนาคารทําไดหรือไม
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอน
ใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว
16. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุนนี้มีอะไรบาง
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไมมีความเสี่ยงจากการสูญเงินตน แตอาจมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนใน
พันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตร
เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร จะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนาพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร
ในกรณีที่นําพันธบัตรไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนดไถถอน
มีความเปนไปไดที่จะไดรับเงินตนคืนไมเทากับ 1,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวา
หรือนอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตร
จนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรับคืนเงินตนเต็มจํานวนเสมอ
ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตางๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
http://www.thaibma.or.th
http://www.thaibond.com
17. การไถถอนคืนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร
กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตน
เขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ตาม
รายชื่อและขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน
กอนวันกําหนดจายคืนเงินตน
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน
เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) คําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ไดกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยางที่ให
ไวกับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบกําหนดไถถอน
(3) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา) ที่รับรองสําเนาถูกตอง
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(4) กรณีบุคคลธรรมดา แนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
กรณีนิติบุคคล แนบ เอกสารที่แสดงนิติบุคคลโดยผูมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
เชน สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย, สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งและรายงาน
การประชุมประจําปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูที่มีอํานาจลงนามที่รับรองสําเนาถูกตอง
กรณีไถถอนพันธบัตรของผูเยาว
• ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการที่มีชื่อในพันธบัตร ลงลายมือชื่อ
ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาสูติบัตรหรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูเยาว และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูปกครองหรือผูจัดการ ที่
รับรองสําเนาถูกตอง
• ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อไถถอนรวมกับ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ในคําขอรับคืนเงินตนพันธบัตร พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูเยาวและผูปกครองหรือผูจัดการ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
• ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน โดยในคําขอรับ
คืนเงินตนพันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนชื่อผูเยาวเทานั้น และผูปกครองหรือผูจัดการและ
ผูเยาวลงนามในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเยาวและ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
18. การโอนพันธบัตรใหแกทายาท ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรเสียชีวิต
• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ผูจัดการมรดกติดตอยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคารผูจัดจําหนาย
• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
ผูจัดการมรดกติดตอ ธปท. โดยยื่นคํารองขอจัดการมรดกของผูเสียชีวิต ตามระเบียบที่ ธปท.
กําหนด
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