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หนังสือช้ีชวนการจำาหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “พันธบัตร” 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

รุ่นอายุ 4 ปี (SBST257A) รุ่นอายุ 10 ปี (SB317A)
อตัราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได อตัราดอกเบ้ียแบบคงที่
ปีที่ 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ร้อยละ 2.20 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 1.70 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 1.90 ต่อปี
ปีที่ 4 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี)

2. กระทรวงการคลังจะจัดจำาหน่ายพันธบัตร วงเงิน 40,000 ล้านบาท จำานวน 2 รุ่น จำาหน่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิช้ือ
โดยมีเงื่อนไขการจำาหน่ายดังน้ี
กลุ่มท่ี วันท่ีจำาหน่าย จำานวนวัน

ท่ีจำาหน่าย
ผู้มีสิทธ์ิซ้ือ วงเงินจำาหน่าย รุ่นอายุ วงเงินซ้ือต่อรายรวมทุกธนาคาร

(ไม่จำากดัจำานวนคร้ังท่ีเข้าซ้ือ)
ขั้นตำ่า ข้ันสูง

    1 12 – 23 ก.ค. 64 12 วัน บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือมถีิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 35,000 ลา้นบาท

4 ปี 
1,000 บาท

ไม่จำากัด

    2 12 – 23 ก.ค. 64 12 วัน นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากำาไร/2 5,000 ลา้นบาท 10 ปี 1,000 บาท ไม่จำากัด

40,000 ลา้นบาท/1

หมายเหตุ /1 กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวงเงินจำาหน่ายของผู้มีสิทธ์ิซ้ือ 2 กลุ่มได้ตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินจำาหน่ายรวม 40,000 ล้านบาท
/2 นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากำาไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีวัตถุประสงค์

 ในการแสวงหากำาไร
กรณีตรวจพบภายหลังว่าเป็นการซ้ือท่ีผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจำาหน่ายจะคืนเงนิให้ผู้ซ้ือโดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ีย

และผู้ซ้ือท่ีดำาเนินการซ้ือพันธบัตรแล้วจะยกเลิกการซ้ือและขอเงินคืนไม่ได้

(1) พันธบัตรรุ ่นอายุ 4 ปี จำาหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ ่นที่อยู ่ใน
ประเทศไทยระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564 ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และ
เคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำาหน่าย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 
15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำาหรับการซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ผู้ซ้ือท่ีไม่เคย
ลงทะเบียนพันธบัตรต้องตดิต่อสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทำารายการซ้ือ ยกเว้นกรณีทำารายการซ้ือ
ผา่นธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตร

/(2)…
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(2) 
รุ่นอายุ 10 ปี จำาหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำาไร ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2564
ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำาหน่าย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ธนาคารตัวแทนจำาหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จำากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ทั้งน้ี ในการจำาหน่ายพันธบัตร
ให้คำานึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควดิ-19 ตามวิธกีารของแต่ละธนาคารตวัแทนจำาหน่าย

3. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กค.” 

4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.”

5. ตวัแทนจำาหน่ายและผู้รับฝากพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร :
ธนาคารกรุงเทพ จำากดั (มหาชน)   ธนาคารกรุงไทย จำากดั (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จำากดั (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

    ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร”

6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก”

7. ราคาจำาหน่ายและวงเงินซื้อข้ันตำ่า-ข้ันสูง  
ราคาจำาหน่าย หน่วยละ 1,000 บาท และซ้ือเพ่ิมเป็นจำานวนเท่าของ 1,000 บาท วงเงินซ้ือข้ันตำ่า 1,000 บาท

(1 หน่วย) โดยไม่จำากัดวงเงินซ้ือข้ันสูง และไม่จำากัดจำานวนคร้ังท่ีเข้าซ้ือ

8. ผู้มีสิทธ์ิซื้อ 
บุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถาน

ศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร
(ผู้ไม่มีสิทธ์ิซ้ือ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ กองทุนสำารองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร
โดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สำานักงานประกันสังคม 
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน 
และนิติบุคคลที่แสวงหากำาไร) 

9. วิธีการซื้อพันธบัตร 
ผู้ซ้ือพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวตัิการซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน

ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพยท์ี่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยชื่อ
บัญชีฝากหลักทรพัย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบ้ียและเงินต้น
การลงทะเบียน ใช้หลักฐาน ดังน้ี (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน)

1.  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง

/2. ...
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2.  
สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา) ของผู้ซ้ือท่ีเปิด
บัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซ้ือต้องเปิดบัญชีใหม่ ทั้งน้ี ต้อง
เป็นบัญชีของธนาคารที่ทำารายการซ้ือเทา่น้ัน 

ผู้ซ้ือพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวตัิการซ้ือและประสงค์ซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์
กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยสามารถทำารายการซ้ือโดยไม่ต้องลงทะเบียน กรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก
ผู้ซ้ือต้องเปิดบัญชีใหม่ ทั้งน้ี ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ซ้ือเท่าน้ัน

10. การชำาระเงิน
กรณีซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ   Mobile Application  

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซ้ือทันทีเม่ือส้ินสุดการทำารายการ โดยดอกเบ้ียจะเร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีทำา
ธุรกรรม ยกเว้นกรณีซ้ือหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำาการ หรือซ้ือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. 
ดอกเบ้ียจะเริ่มนับตั้งแต่วันทำาการถัดไป ทั้งน้ี วงเงินซ้ือข้ันสูงที่ซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile 
Application เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือกำาหนด
กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์

สามารถชำาระไดท้ั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
1. กรณีชำาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำาระก่อนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำาการ ดอกเบ้ียจะเร่ิมนับ

ตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชำาระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำาการ หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด 
ธปท. ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันทำาการถัดไป
        สำาหรับการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการรับชำาระเงินโดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีฝากพันธบัตร เท่านั้น

2. กรณีชำาระด้วยเช็ค  (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ไมร่ับชำาระด้วยเช็ค)
• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 4 ปี”
             “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี”
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซ้ือ  
ดอกเบ้ียจะเริ่มนับตั้งแต่วันทำาการที่ทราบผลวา่เช็คสามารถเรียกเก็บเงินได้

ทั้งน้ี เงื่อนไขการชำาระเงินดังกลา่วเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำาหนด 
11. การระบุช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  

ในการซ้ือพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซ้ือระบุช่ือได้เพียงหน่ึงช่ือเท่าน้ัน โดยช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิจะ
ต้องตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบ้ียและเงินต้น

หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการเปิด
บัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
และหากต้องการถอนหลักทรัพย์ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องให้ความยินยอมเช่นกัน ทั้งน้ี บัญชี
เงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบ้ียและเงินต้นจะต้องเป็นชื่อผู้เยาว์เท่าน้ัน  อย่างไรกด็ี เมื่อมีการถอนหลักทรัพย์
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/
ออก…

ออกจากระบบไรใ้บตราสาร (Scripless) มาเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตร
จดทะเบียนในนามของผู้เยาว์โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ซ่ึงในทางกฎหมายกรรมสิทธิใ์น
ใบพันธบัตรฉบับน้ีจะเป็นของผู้เยาว์

12. การระบุวันท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรในบัญชีฝากหลกัทรัพย์ 
วันที่จดทะเบียนกรรมสทิธิพ์ันธบัตรทีร่ะบุในบัญชีฝากหลักทรพัย์เป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ไดร้ับเงิน

จากธนาคาร

13. หลักฐานท่ีได้รับจากการซื้อพันธบัตร
- กรณีซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซ้ือจะได้รับหลักฐานการทำารายการตามบริการ

ของแต่ละธนาคารกำาหนด
- กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ ผู้ซ้ือจะได้รับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร
- สำาหรับผู้ซ้ือพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยอาจออกให้ในวันที่ซ้ือหรอืหลังวันที่ซ้ือไม่เกิน 2 วันทำาการ (ไม่รวมเวลาจัดส่ง
ทางไปรษณีย์) ข้ึนอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคาร สำาหรับผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีมี Bond Book แล้ว สามารถ
นำา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันได้ท่ีธนาคารท่ีทำาการซ้ือหลังจากวันท่ีซ้ือ
2 วันทำาการ เพ่ือให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถนำาไปใช้อ้างอิงสำาหรับการทำาธรุกรรมได้ ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย 
ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก

รายการที่แสดงใน Bond Book เป็นรายการซ้ือที่แสดงมูลคา่ตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่
จดทะเบียน และในวันที่ทำารายการจะแสดงมูลคา่ตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร 
โดยจะถือว่าถูกต้องเม่ือรายการดังกล่าวตรงกับรายการท่ีบันทึกไว้ท่ีธนาคาร ท้ังน้ี จะแสดงเฉพาะพันธบัตร
ออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ตั้งแตรุ่่นพันธบัตรออมทรัพยพ์ิเศษของกระทรวงการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ซ้ือผ่านธนาคารเทา่น้ัน สำาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกำาหนด
ไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value)

14. การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การประกัน

ทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้  
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลน้ัน ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำารายการซ้ือ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคา่ธรรมเนียมการถอนพันธบัตร
รายละเอียดตามข้อ 15 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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15. ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ จากการทำาธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธ์ิ

ประเภทธรุกรรม
ผูเ้รียกเก็บ

ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

ธปท.
 (ไม่คิด VAT)

ธนาคาร
(ต่อรายการ รวม VAT)

กรณีไร้ใบตราสาร   (Scripless)  
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพื่อขอออกใบพันธบัตร

65 บาท บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ

นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

200 บาท

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนำาฝากใหม่)

10 บาท 10 บาท/รายการ  กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคารคิด 250

บาท

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ
กำาหนดไถ่ถอน

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(4) การโอนกรรมสิทธ์ิ - -  กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซ้ือผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ 
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่ 
250 บาท

(5) การขอแก้ไขช่ือท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิใน
พันธบัตร ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบ้ีย
และเงินต้น

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) 
ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

- - คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตร (Bond
Book) ใหม่ ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศ 
(เล่มละ 50 - 100 บาท)

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดทำาหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ 
(ฉบับละ 50 - 200 บาท) 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบ้ีย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้

100 บาท
 (ไม่คิด VAT)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่คิดค่าธรรมเนียม

กรณีมีใบตราสาร   (Scrip)  
การทำาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน 
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร 
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตร
ชำารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

- บุคคลธรรมดา 
20 บาท/ฉบับ

นิติบุคคล 
100 บาท/ฉบับ

-

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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16. การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน 
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิสามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนได้ต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 โดยดำาเนินการ ดังน้ี
16.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดได้ที่ธนาคาร

ท่ีผู้ถือกรรมสิทธ์ิทำารายการซ้ือตามราคาท่ีตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกำาหนดราคารับซ้ือพันธบัตร รวมถึงสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยจะมีการกำาหนดราคามาตรฐาน)

16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดให้แก่สถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นตามราคาทีต่กลงกัน 

ทั้งน้ี การขายพันธบัตรไม่สามารถกระทำาได้ต้ังแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายคืนเงินต้นตามท่ี ธปท. ประกาศ
กำาหนด 

17. การทำาธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถทำาธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ ได้ตั้งแต่วันที่  
12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ยกเว้นการดำาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การโอนทางมรดก การแบ่งทรพัย์สิน
อันเน่ืองมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำาได้หลังจากวันที่ทำา
รายการซ้ือแล้ว 2 วันทำาการ ทั้งน้ี การโอนกรรมสิทธิ์และการใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถกระทำาได้ตั้งแตว่ัน
ปิดสมดุทะเบียนเพือ่จ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำาหนด 

ในการทำาธรุกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดำาเนินการได้ ดังน้ี
17.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หากประสงค์จะดำาเนินการเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ให้ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำารายการซื้อ โดยเป็นไปตามพิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังนี้

(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องกรอกแบบฟอร์มการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเป็นใบพันธบัตร

พร้อมแนบ Bond Book สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำาเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำาเนา
บัตรประจำาตัวประชาชนผู้มีอำานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามข้อ 15 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนำาฝากใหม่)
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องกรอกแบบฟอร์มการฝากพันธบัตร พร้อมแนบใบพันธบัตร สำาเนาบัตรประจำา

ตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำาเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
ผู้มีอำานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคา่ธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามข้อ 15 

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิต้องดำาเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนกำาหนดของธนาคาร ท้ังน้ี ราคาขาย

จะข้ึนอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คดิค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการดังกล่าว

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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(4) การโอนกรรมสิทธิ์

การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำาได้ โดยอาจเป็นการโอน
ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีซ้ือผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนำา Bond Book ไปตดิต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ และต้อง
กรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธ์ิระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีซ้ือผ่านธนาคารเดียวกัน ท้ังน้ี หากเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิจากลูกค้ารายใหม่ 250 บาท 
ต่อรายการ รวม VAT

 (5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสทิธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินต้น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำาเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนผู้มีอำานาจลงนาม 
(กรณีนิติบุคคล) สำาเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกลา่ว 

 (6) การขอออก Bond Book ใหม่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอออก Bond Book ใหม่ พร้อมแนบสำาเนาบัตร

ประจำาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำาเนาหนังสือจัดต้ังฯ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนผู้มีอำานาจลง
นาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจ้งความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม การออก 
Bond Book ใหม่ ตามข้อ 15

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พร้อมแนบสำาเนา

บัตรประจำาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
ผู้มีอำานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดทำาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร 
ตามข้อ 15

(8) การขออายดัพันธบัตร
ธนาคารจะดำาเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอำานาจตามกฎหมาย

เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบ้ียพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
ธนาคารจะดำาเนินการส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหม่ให้กับศูนย์รับฝาก โดยศูนย์รับฝาก

คดิค่าธรรมเนียมการขอแก้ไข กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ ตามข้อ 15
17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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หาก
ประสงค์จะทำาธุรกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีท่ีผู้ถือกรรมสิทธ์ิไม่ประสงค์จะไป
ดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์และดำาเนินการดัง
ต่อไปน้ี เพือ่ส่งเรื่องต่อให้ ธปท. ดำาเนินการต่อไป

/17.2.1 …
17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์

 17.2.2 การใช้เป็นหลักประกันและถอนหลักประกัน
 17.2.3 การขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์
 17.2.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเป็นฉบับย่อย ๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่แยกเป็น
ฉบับย่อย ๆ แล้วจะต้องเป็นจำานวนเต็มพัน

 17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย
 17.2.6 การยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกำาหนด

การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามข้อ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกล่าวข้างต้น 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งความจำานงไดโ้ดยตรงที่ ธปท. สำานักงานใหญ่ หรอืสำานักงานภาค แต่หากติดต่อผ่าน
ธนาคาร ธปท. จะดำาเนินการให้ทันทีท่ีได้รับเร่ืองจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธ์ิจะต้องชำาระค่าธรรมเนียมให้แก่ 
ธปท. สำาหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสำาหรับผู้ถือกรรมสิทธ์ิประเภทอ่ืนฉบับละ 100 บาทหรือตามท่ี 
ธปท. จะกำาหนดภายหลัง ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกำาหนด ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
ทั้งน้ี ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอกีฉบับละ 10 บาท

18. การจ่ายดอกเบ้ีย
18.1 จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันท่ี 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำาหนด

ไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี 12 มกราคม 2565 การคำานวณดอกเบ้ียคำานวณจากมูลค่าตามราคาตรา
ของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หน่ึงปีมี 365 วัน และนับตามจำานวนวันที่เกิดข้ึนจริง (การนับวันที่เกิดข้ึนจริง 
ให้นับตามรายละเอียดการชำาระเงินข้อ 10) เศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดท้ิง หากวันครบกำาหนดจ่ายดอกเบ้ียตรงกับวัน
หยุด ธปท. ให้เล่ือนไปจ่ายในวันทำาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพ่ือคำานวณ
ดอกเบ้ียในงวดที่ถึงกำาหนดจา่ยดอกเบ้ีย ยกเว้นการจ่ายดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยให้คำานวณดอกเบ้ียจนถึงวันก่อน
วันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป 

18.2 ธปท. จะโอนดอกเบ้ียเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจำา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ไดร้ับแจ้งจากศูนยร์ับฝาก (กรณีไร้ใบตราสาร) หรือตามรายชื่อทาง
ทะเบียนของ ธปท. (กรณีมีใบตราสาร) ซ่ึงเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำาการสุดทา้ยก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่าย
ดอกเบ้ียตามที่ ธปท. ประกาศกำาหนด

19. การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จา่ยไวทุ้กครั้งที่มีการจ่ายดอกเบ้ีย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร

20. การไถ่ถอนเงินต้นเมื่อครบกำาหนด
20.1  กำาหนดจ่ายคืนเงินต้น (วันครบกำาหนดไถ่ถอน) 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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(1) 
พันธบัตรรุ่นอายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2568

(2) พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถถ่อนในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2574
หากวันครบกำาหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอนเป็นวันทำาการถัดไป 

20.2  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศกำาหนด
/20.3 ...

20.3  การจา่ยคืนเงินต้น
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี

เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา) ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือท่ีได้รับแจ้ง
จากศูนย์รับฝาก ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ ส้ินวันทำาการสุดท้ายกอ่นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจา่ยคืนเงินต้นตามที่ ธปท. 
ประกาศกำาหนด

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทำาได้ต่อเม่ือ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคำาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน

เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย
(1) คำาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยา่งที่ให้

ไวก้ับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทกุฉบับ ที่ครบกำาหนดไถ่ถอน
(3) สำาเนาหน้าแรกสมดุบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจำา) ที่รับรองสำาเนาถูกต้อง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา   - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจำาตวัประชาชน

 - ไม่มาย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
   ที่รับรองสำาเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล  แนบ - สำาเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดต้ัง และรายงานการประชุม  
 ประจำาปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสำาเนาถูกต้องโดย
 ผู้มีอำานาจลงนาม  และ

                     - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้มีอำานาจลงนาม ท่ีรับรองสำาเนาถูกต้อง

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือช่ือในคำาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดำาเนินการดังน้ี
 ผู้เยาว์อายุตำ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลง

ลายมือช่ือร่วมกัน
 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในคำาขอรับคืนเงินต้น
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่าน้ัน โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทน
     โดยชอบธรรมลงลายมือช่ือร่วมกัน
หมายเหตุ - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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  และ
สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำาตัวประชาชนผู้เยาว์ แลว้แต่กรณี

  - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสำาเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร  

  ประจำาตัวประชาชนผู้เยาว์ แลว้แต่กรณี ทีร่ับรองสำาเนาถูกต้อง

/- ผู้ปกครอง...
  - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยูใ่นพันธบัตร

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิท์ี่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน 
                พร้อมคำาสั่งศาลตั้งผู้จดัการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สดุ

21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปลี่ยนรุ่น วงเงิน และกำาหนดการจำาหน่ายพันธบัตร 
     รวมท้ังเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร
22. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
www.bangkokbank.com

โทร. 1333

2.  ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 
www.krungthai.com   

โทร. 0 2111 1111  

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

โทร. 0 2888 8888 กด 819

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)  
www.scb.co.th

โทร. 0 2777 7777

5.  สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการ
คลัง www.pdmo.go.th

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5315, 5322
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820

6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
     สำานักงานใหญ่ ฝ่ายการชำาระเงินและพันธบัตร
     สำานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
     สำานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
     สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1077-8
โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475
โทร. 0 4391 3423, 3425

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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/เอกสาร...
เอกสารประกอบการลงทะเบียน

ผู้ซ้ือต้องลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล ผู้ท่ีลงนามในหนังสือ "ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอำานาจจัดการตราสารหน้ี" ต้องเป็นผู้ท่ีมีอำานาจ

ลงนามตามข้อบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคล

บุคคลธรรมดา
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาทะเบียนบ้าน
2 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา)

ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

บุคคลธรรมดาท่ีเป็นชาวต่างชาติ
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาใบสำาคัญถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย หรือสำาเนาบัตรประจำาตวัคนตา่งด้าว
2 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา)

ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

สหกรณ์
ลำาดับ ช่ือเอกสาร 

1 สำาเนาใบสำาคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
2 สำาเนาข้อบังคับของสหกรณ์ทีก่ำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธรุกรรมทางการเงิน
3 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ / รายงานการประชุม
4 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจขององค์กรให้มาดำาเนินการซ้ือพันธบัตรพร้อมสำาเนาบัตร

ประจำาตวัประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
 

5 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจำา)

 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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/มูลนิธิ...
มลูนิธิ

ลำาดับ ช่ือเอกสาร
1 สำาเนาใบอนุญาตจดัตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อำานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ
2 สำาเนาใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิข้ึนใหม่ทั้งชุด
3 สำาเนาข้อบังคับของมูลนิธิ ทีก่ำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธุรกรรมทางการเงิน
4 สำาเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวา่เป็นนิติบุคคลที่ไดร้ับยกเว้นภาษี หากไม่ได้

แนบมา ธปท. จำาเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จา่ยไว้
5 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจขององค์กรให้มาดำาเนินการซ้ือพันธบัตรพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
6 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมูลนิธิ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี

เงินฝากประจำา)

สมาคม
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมและองค์การ  หรือทะเบียนสมาคม
2 สำาเนาข้อบังคับของสมาคม ที่กำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธุรกรรมทางการเงิน
3 สำาเนาใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมข้ึนใหม่ทั้งชุด
4 สำาเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวา่เป็นนิติบุคคลที่ไดร้ับยกเว้นภาษี หากไม่ได้

แนบมา ธปท. จำาเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จา่ยไว้
5 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจขององค์กรให้มาดำาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสำาเนาบัตร

ประจำาตวัประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
6 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและ

บัญชีเงินฝากประจำา)

วัด
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาใบประกาศจัดตั้งวดัหรือหนังสือรับรองสภาพวดัสำาหรับวดัที่จดัตั้งก่อน พ.ศ. 2484
2 สำาเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส
3 หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส
4 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจของวดัให้มาดำาเนินการซ้ือพันธบัตรพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ /
สภากาชาดไ
ทย…

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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5
สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษและบัญชี
เงินฝากประจำา)

สภากาชาดไทย
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาใบอนุญาตจดัตั้ง
2 รายชื่อคณะกรรมการ
3 สำาเนาข้อบังคับ หรือระเบียบกำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธุรกรรมทางการเงิน
4 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจขององค์กรให้มาดำาเนินการซ้ือพันธบัตรพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
5 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

และบัญชีเงินฝากประจำา)
สถานศึกษาของรัฐ

ลำาดับ ช่ือเอกสาร
1 สำาเนาใบอนุญาตจดัตั้ง
2 สำาเนาประกาศสำานักนายกฯ เร่ือง แต่งต้ังอธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ่ หรือคำาส่ังแต่งต้ังผู้มีอำานาจ
3 สำาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธรุกรรมทางการเงิน
4 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจขององค์กรให้มาดำาเนินการซ้ือพันธบัตร พร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
5 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ

และบัญชีเงินฝากประจำา)

โรงพยาบาลของรฐั
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาหนังสือจดัตั้งฯ
2 สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งผู้มีอำานาจลงนาม หรือผู้อำานวยการ หรือประธานกรรมการ
3 สำาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธรุกรรมทางการเงิน
4 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจขององค์กรให้มาดำาเนินการซ้ือพันธบัตร พร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
5 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ

และบัญชีเงินฝากประจำา)

/นิติบุคคล...

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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นิติบุคคลอื่น
ลำาดับ ช่ือเอกสาร

1 สำาเนาหนังสือจดัตั้งฯ
2 สำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งผู้มีอำานาจลงนามของนิติบุคคล
3 สำาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกำาหนดผู้มีอำานาจลงนามในการทำาธรุกรรมทางการเงิน
4 หนังสือมอบอำานาจจากผู้มีอำานาจของนิติบุคคลให้มาดำาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสำาเนาบัตร

ประจำาตวัประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ
5 สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

และบัญชีเงินฝากประจำา)
หมายเหตุ  เอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น ไมต่้องนำาส่ง ธปท. ให้ธนาคารเก็บรักษาตามอายคุวาม
 ทางกฎหมาย

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้

ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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ถาม-
ตอบ

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ทำาไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นน้ีจึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำา
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร 

จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ไดร้ับเงินต้นคืน ไดร้ับดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทนตามระยะเวลา
กำาหนดท่ีแน่นอน ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรในขณะท่ีออกจำาหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกำาหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากในขณะน้ัน

2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกำาหนดไถ่ถอน 

ธปท. จะจา่ยคืนเงินต้นพันธบัตรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจำา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์อัตโนมตัิ ทั้งน้ีให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นำาสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book 
ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทีธ่นาคารที่ทำารายการซ้ือ

3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องทำาอย่างไร 
ผู้สนใจสามารถเลือกวิธกีารซ้ือพันธบัตรวิธีใดวธิีหน่ึงได้จาก 2 ช่องทาง ดังน้ี
3.1 การซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซ้ือจะต้องดำาเนินการตามข้อ 3.2 

และลงทะเบียนเพ่ือเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยผู้ซ้ือจะได้รับความสะดวก
ในการซ้ือและสามารถซ้ือได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

3.2 การซ้ือผ่านเคาน์เตอรธ์นาคาร ผู้ซ้ือจะตอ้งลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรพัย์ที่ธนาคาร
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารไทยพาณิชย์) และทำารายการซ้ือได้ตั้งแต่
วันท่ี 12 - 23 กรกฎาคม 2564 หรือจนถึงวันท่ีจำาหน่ายได้ครบวงเงิน โดยผู้ซ้ือสามารถดาวน์โหลด
ใบจองซ้ือไดท้ี่เว็บไซต์ของสำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels)

4. ซื้อแลว้ได้หลักฐานอะไรกลับไป
เมื่อผู้ซ้ือชำาระเงินในการซ้ือพันธบัตรแล้ว มีหลักฐานเพื่อยืนยันการซ้ือ ดังน้ี
4.1 กรณีซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซ้ือจะได้รับหลักฐานการทำารายการ

ตามบริการของแต่ละธนาคารกำาหนด
4.2 กรณีซ้ือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซ้ือจะไดร้ับเอกสารยืนยันการซ้ือพันธบัตร

- สำาหรับผู้ซ้ือพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ท่ีแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับพันธบัตร โดยอาจออกให้ในวันท่ีซ้ือหรือหลังวันท่ีซ้ือไม่เกิน 2 วันทำาการ (ไม่รวมเวลาจัดส่งทาง
ไปรษณีย์) ข้ึนอยู่กับพิธีปฏิบัติภายในของแต่ละธนาคาร สำาหรับผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีมี Bond Book แล้ว สามารถนำา Bond 
Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันได้ท่ีธนาคารท่ีทำาการซ้ือหลังจากวันท่ีซ้ือ 2 วันทำาการ เพ่ือให้ผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิสามารถนำาไปใช้อ้างอิงสำาหรับการทำาธุรกรรมได้ ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก Bond Book 
และปรับปรุงข้อมูลรายการซ้ือให้เป็นปัจจุบันในโอกาสแรก

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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รายการที่แสดงใน Bond Book เป็นรายการซ้ือที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน 
และในวันที่ทำารายการจะแสดงมูลคา่ตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร โดยจะถือว่าถูกต้อง
เม่ือรายการดังกล่าวตรงกับรายการท่ีบันทึกไว้ท่ีธนาคาร ท้ังน้ี จะแสดงเฉพาะพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร 
(Scripless) ตั้งแตรุ่่นพันธบัตรออมทรัพยพ์ิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ซ้ือผ่าน
ธนาคารเท่าน้ัน สำาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกำาหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตาม
ราคาตรา (Par Value)
5. คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีไม่ใช่นิติบุคคล หรือกองทุนสว่นบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นน้ีได้
หรือไม่

คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่สามารถซ้ือได้ เน่ืองจากไม่มีสถานภาพเป็น
บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ จึงไม่อยูใ่นข่ายที่จะซ้ือได้ 

กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซ้ือได้

6. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอกีฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรรุ่นน้ีหรือไม่
ไมต่้องให้ความยินยอม

7. ซื้อพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จำานวนเงินเท่ากัน ทำาไมได้รับดอกเบ้ียงวดแรกไม่เท่ากัน
เน่ืองจากวันที่ซ้ือพันธบัตรตา่งกัน ทำาให้การนับจำานวนวันเพื่อนำาไปคำานวณดอกเบ้ียไม่เท่ากัน 

โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซ้ือ ไม่นับวันทีจ่่ายดอกเบ้ีย เช่น
- นาย ก. ซ้ือพันธบัตรรุ่นอายุ 4 ปี ชำาระด้วยเงินสดจำานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวันท่ี 12 มกราคม 2565 การนับวันจะนับวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันท่ี 11 มกราคม 2565 
เป็นจำานวน 184 วัน 

- นาย ข. ซ้ือพันธบัตรรุ่นอายุ 4 ปี ชำาระด้วยเงินสดจำานวน 500,000 บาท ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 
จ่ายดอกเบ้ียงวดแรกวันท่ี 12 มกราคม 2565 การนับวันจะนับวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันท่ี 11 มกราคม 2565 
เป็นจำานวน 181 วัน 

ทั้งน้ี งวดต่อไปจำานวนวันเพือ่นำาไปคำานวณดอกเบ้ียของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน

8. การขอคืนภาษีดอกเบ้ียพันธบัตรรุ่นน้ีทำาอย่างไร
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นหลักฐานขอคืน

ภาษีประจำาปีได้ ในกรณทีี่เงินได้สุทธิของท่านเสียภาษีในอัตราทีต่ำ่ากว่าร้อยละ 15 

9. การโอนดอกเบ้ียและเงินต้นพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี

เงินฝากประจำา) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมการโอนเงิน 

10. หากต้องการรับดอกเบ้ียและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะทำาได้หรือไม่
ไม่สามารถกระทำาได้ เน่ืองจาก ธปท. จะโอนดอกเบ้ียและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก

ออมทรพัย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา) ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเท่าน้ัน
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11. หากต้องการแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบ้ียและเงินต้น หรือข้อมูลอ่ืน ๆ จะ
ต้องทำาอย่างไร

กรณพีันธบัตรแบบไรใ้บตราสาร   (Scripless)  
ติดตอ่ธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำารายการซ้ือ โดยนำา Bond Book และหลักฐานอื่นทีต่้องใช้

ในการอ้างอิงไปด้วย
 กรณพีันธบัตรแบบมีใบตราสาร   (Scrip)

ให้แจ้งโดยตรงที่ ธปท. สำานักงานใหญ่ สำานักงานภาค หรือธนาคาร สำานักงานใหญ่ และสาขา
ทัว่ประเทศ เพื่อส่งต่อให้ ธปท. ดำาเนินการต่อไป

12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดำาเนินการออกให้ได้เลยหรือไม่ และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร

ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) ให้ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจัดทำาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศกำาหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
50 - 200 บาท ต่อฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีธ่นาคาร)

13. ถ้ามีความประสงค์จะเปล่ียนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)  ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Scrip) 
ทำาได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ใช้เวลาดำาเนินการประมาณกี่วัน ลูกค้าถึงจะได้รับใบพันธบัตร 

ทำาได้ โดยต้องนำา Bond Book ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม
ในการดำาเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ต่อรายการ (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วย 

1) คา่ธรรมเนียมที่ต้องจา่ยให้กับศูนย์รับฝาก 65 บาทต่อรายการ ไม่รวม VAT 
2) ค่าธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ต้องจ่ายให้ ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทต่อฉบับ

                    กรณีนิติบุคคล 100 บาทต่อฉบับ ไม่คิด VAT 
3) ค่าธรรมเนียมการดำาเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ท่ีต้องจ่ายให้ธนาคาร

                    200 บาทต่อรายการ รวม VAT 
ลูกค้าจะได้รับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไมร่วมการจัดส่งใบพันธบัตร) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับแต่ละธนาคาร

14. การขอออกใบพันธบัตรต้ังแต่วันท่ี 12 มกราคม 2565 สามารถออกเป็นช่ือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ซ้ือในคร้ังแรก
ได้หรือไม่ เช่น นาย ก.ซื้อ  แต่ขอออกใบเป็นช่ือ นาย ข.

นาย ก. จะต้องทำาการโอนให้นาย ข. ก่อน โดยต้องนำา Bond Book ไปติดต่อท่ีธนาคาร และกรอก
แบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิพ์ร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไม่คดิค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างลูกคา้รายเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิ์จาก
ลูกค้ารายใหม่ 250 บาท ต่อรายการ รวม VAT แล้วจึงขอออกใบพันธบัตรเป็น นาย ข.
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15. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกำาหนดต้องดำาเนินการอย่างไร
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร   (Scripless)   ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี

เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำา) ของผู้ถือกรรมสิทธ์ิตามรายช่ือท่ีได้รับแจ้ง
จากศูนย์รับฝาก ซ่ึงเป็นรายช่ือ ณ ส้ินวันทำาการสุดท้ายกอ่นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. 
ประกาศกำาหนด

กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทำาได้ต่อเมื่อ ธปท. ไดร้ับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคำาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน

เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย
(1) คำาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ท่ีผู้ถือกรรมสทิธิ์ไดก้รอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตวัอย่างที่ให้

ไว้กับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่รบกำาหนดไถ่ถอน
(3) สำาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

และบัญชีเงินฝากประจำา) ทีร่ับรองสำาเนาถูกต้อง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา   - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจำาตวัประชาชน

 - ไม่มาย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
   ที่รับรองสำาเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล  แนบ - สำาเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง
 พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดต้ัง และรายงานการประชุม  
 ประจำาปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสำาเนาถูกต้องโดย
 ผู้มีอำานาจลงนาม  และ

                     - สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้มีอำานาจลงนาม ท่ีรับรองสำาเนาถูกต้อง

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์  การลงลายมือช่ือในคำาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดำาเนินการดังน้ี
 ผู้เยาว์อายุตำ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลง

ลายมือช่ือร่วมกัน
 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในคำาขอรับคืนเงินต้น
     พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่าน้ัน โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย
      ชอบธรรมลงลายมือช่ือร่วมกัน
หมายเหตุ - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

  และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำาตัวประชาชนผู้เยาว์ แลว้แต่กรณี
  - ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
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ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสำาเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร  
  ประจำาตัวประชาชนผู้เยาว์ แลว้แต่กรณี ทีร่ับรองสำาเนาถูกต้อง

  - ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยูใ่นพันธบัตร

การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิท์ี่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน 
พร้อมคำาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

16. การโอนพันธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีท่ีผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรถึงแกก่รรม
 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร   (Scripless)  

             ผู้จัดการมรดกตดิต่อยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคารตัวแทนจำาหน่าย 
 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร   (Scrip)  

ผู้จัดการมรดกตดิต่อ ธปท. โดยยื่นคำาร้องขอจัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม ตามระเบียบที่ ธปท. 
กำาหนด

17. การโอนเปลี่ยนมือระหวา่งธนาคารทำาได้หรือไม่
การโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำาได้ โดยอาจเป็นการโอน

ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีซ้ือผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิ
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนำา Bond Book ไปตดิต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้

18. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุ่นน้ีมีอะไรบ้าง
ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรไม่มีความเส่ียงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนในพันธบัตร

อาจเสียโอกาสท่ีจะลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากในอนาคตสูงข้ึนมากกว่าอัตราดอกเบ้ียพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร 
จะได้รับดอกเบ้ียคงที่ตามอัตราที่กำาหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร

ในกรณีที่นำาพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน 
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ ขณะน้ัน ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึง
วันครบกำาหนดแล้ว จะไดร้ับคืนเงินต้นเต็มจำานวนเสมอ

ทา่นสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังน้ี
http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
http://www.thaibma.or.th

/การ...
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