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สรุปขอมูลสําคัญ
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1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 โดยเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”)
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
อายุ

3 ป

อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ รอยละ 3.85 ตอป

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร จํานวน 1 รุน วงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท ระหวางวันที่
2 ธันวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยจําหนายผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์ซื้อ
สามารถซื้อพันธบัตรผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2556 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2557
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 บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)
7. ราคาจําหนาย
ราคาจําหนายหนวยละ 1,000 บาท โดยซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 1,000 บาท
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย) และวงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย)
ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซื้อตอราย แตวงเงินรวมที่ซื้อไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคาร
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8. ผูมีสิทธิซ์ ื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
9. วิธีการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) รายใหมที่ไมเคยลงทะเบียนขอมูลและเปดบัญชีฝากหลักทรัพย
สําหรับพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลังแบบไรใบตราสาร (Scripless) มากอน ตองลงทะเบียน และ
เปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทย
พาณิชยฯ)
การลงทะเบียน ใชหลักฐาน ดังนี้ (เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดูรายละเอียดแนบ)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลที่ออกโดย
สวนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของ
ผูซื้อที่เปดบัญชีไวกับธนาคาร พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝากผูซื้อตองเปดบัญชีใหม
กรณีซื้อพันธบัตรผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผูซื้อทําบัตร ATM ใหม ธนาคารจะยกเวน
คาธรรมเนียมการทําบัตร ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซื้อ
การเปดบัญชีฝากหลักทรัพย
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อจะตองฝากพันธบัตรเขาบัญชีของตน
ที่เปดไวกับธนาคาร โดยธนาคารจะนําฝากพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์ไวภายใตบัญชีฝากหลักทรัพยของ
ธนาคารเพื่อลูกคาทีฝ่ ากไวทศี่ ูนยรับฝากหลักทรัพย โดยชื่อเจาของบัญชีฝากหลักทรัพยจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน
10. การชําระเงิน
กรณีซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันที่
ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทําการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนไป
ตามแตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
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กรณีซื้อผานเคานเตอร
สามารถชําระไดทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค
1. ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะเริ่ม
นับตั้งแตวันที่ซื้อ
2. ชําระดวยเช็ค
• สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง”
• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที่ 31 มีนาคม 2557 ไมรับชําระดวยเช็ค)
• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
• สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็ค
ของแตละสาขาเทานั้น
หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
11. การระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ในการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อเทานั้น โดยชื่อผูถือ
กรรมสิทธิ์จะตองตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน
หากผูถือกรรมสิทธิ์เปนผูเยาว สามารถซื้อพันธบัตรไดโดยใชชื่อผูเยาว (คนเดียวเทานั้น) และในการ
เปดบัญชีฝากหลักทรัพย ตองมีผูปกครองหรือผูจัดการใหความยินยอมเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะ และ
หากตองการถอนหลักทรัพย ผูปกครองหรือผูจัดการจะตองใหความยินยอมเชนกัน ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากเพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยและตนเงินจะตองเปนชื่อผูเยาว เทานั้น อยางไรก็ดี เมื่อมีการถอนออกจากระบบไรใบตราสาร
มาเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร ธปท. จะออกใบพันธบัตรจะตองใชชื่อผูเยาวโดยผูปกครอง ซึ่งในทาง
กฎหมายกรรมสิทธิ์ในใบพันธบัตรฉบับนี้จะเปนของผูเยาว
12. การระบุวันทีจ่ ดทะเบียนกรรมสิทธิพ์ ันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิพ์ ันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนวันเดียวกันกับวันที่ กค. ไดรับเงิน
จากธนาคาร
13. หลักฐานที่ไดรับจากการซื้อพันธบัตร
- กรณีที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูซื้อจะไดรับ ใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจาก
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ
สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปน
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ปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทํารายการซื้อภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใชอางอิงสําหรับ
การทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value)
ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของแตละธนาคาร
โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึกไวที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุน
พันธบัตรออมทรัพยแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา
Bond Book ที่ไดรับตั้งแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
จนถึงพันธบัตรออมทรัพยรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อเทานั้น
สําหรับการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา
(Par Value)
14. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ
เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
โดยจะตองติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมี
คาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 15
15. คาธรรมเนียมตาง ๆ จากการทําธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์
ผูเรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม

กรณีไรใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ
Scripless (ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม)
(3) การขายพันธบัตร
กอนวันครบกําหนดไถถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย
(ตอรายการ
ไมรวม VAT)

ธปท.
(ไมคิด VAT)

ธนาคาร
(ตอรายการ รวม VAT)

200 บาท

10 บาท

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/รายการ

-

-

-

-

65 บาท

200 บาท สําหรับลูกคาเดิมของธนาคาร
250 บาท สําหรับกรณีเปนลูกคารายใหม
ของธนาคาร
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้
หากเปนการโอนกรรมสิทธิ์ระหวางลูกคา
เดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิด
คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จาก
ลูกคารายใหม 250 บาท
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(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู
บัญชีรับดอกเบี้ยและตนเงิน
(6) การขอออก Bond Book ใหมกรณี
สูญหาย

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแกไขบัญ ชีรับคาตนเงิน/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมไ ด
กรณีมีใบตราสาร
การทําธุรกรรมตาง ๆ ของพันธบัตรแบบ
มีใบตราสาร (เชน การโอน การจํานํา
การถอนจํานํา การขอแยกหนวย
พันธบัตร การขอหนังสือรับรองยอด
เปนตน)

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิดคาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

ไมคิดคาธรรมเนียม
คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book
ใหม ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศ
กําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
50 - 100 บาท ตอเลม
คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แตละธนาคาร
ประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
50 - 200 บาท ตอฉบับ
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม
-

16. การขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอน
ผูถือกรรมสิท ธิ์ในพันธบัตรสามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอนไดตั้งแตวันที่
2 มิถุนายน 2557 เปนตนไป โดยดําเนินการไดดังนี้
16.1. พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไดที่ธนาคาร
ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน)
16.2. พันธบัตรแบบมีใบตราสาร สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดใหแกสถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นตามราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ การขายพันธบัตรจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได
17. การทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ เชน การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ
กระทําไดตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เปนตนไป ยกเวนการดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน การโอนทางมรดก
การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การจํานําสิทธิในพันธบัตรเพื่อเปน
หลักประกัน ใหกระทําไดหลังจากวันที่ทํารายการซื้อแลว 30 วัน ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิแ์ ละการจํานําจะ
กระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได
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ในการทําธุรกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดําเนินการได ดังนี้
17.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน ถอน-ฝาก
โอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่ฝากไวกับธนาคาร ภายใตบัญชีฝากหลักทรัพยของธนาคารเพื่อลูกคาที่ฝากไวที่
ศูนยรับฝากหลักทรัพย ใหติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร
และศูนยรับฝากหลักทรัพย 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 สามารถกระทําได โดยอาจเปนการโอนใหกับ
ลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน และไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว และ
ตองกรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์ พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคา
รายใหม 250 บาท ตอรายการ รวม VAT
(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและตนเงิน
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจ
ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อื่น ๆ แลวแตกรณี โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
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(6) การขอออก Bond Book ใหมกรณีสูญหาย
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอออก Bond Book ใหม พรอมแนบใบแจงความ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสําเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการออก 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) การขอแกไขบัญชีรับคาตนเงิน/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
ธนาคารจะดําเนินการสงขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหมใหกับศูนยรับฝากหลักทรัพย
โดยศูนยรับฝากหลักทรัพย คิดคาธรรมเนียมการขอแกไข กรณีเขาบัญชีไมได ตามขอ 15
17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร
หากประสงคจะทําธุรกรรมตาง ๆ ใหเ ปนไปตามพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรไมประสงคจะไปดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมตาง ๆ ดวยตนเองที่ ธปท. ใหธนาคารรับเรื่อง
จากผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร และดําเนินการดังตอไปนี้ เพื่อสงเรื่องตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์
17.2.2 การจํานําและถอนจํานํา
17.2.3 การขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
17.2.4 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตร
ที่แตกเปนฉบับยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มพัน
17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
17.2.6 การยื่นไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด
การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามขอ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกลาวขางตน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถแจงความจํานงไดโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือ
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ผานธนาคาร หากติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว
ธปท. จะดําเนินการใหทันที แตหากติดตอผานธนาคาร ธปท. จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร
โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมใหแก ธปท. สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับ
ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นฉบับละ 100 บาท หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนตนเงิน
พันธบัตรเมื่อครบกําหนด ธปท. ไมเก็บคาธรรมเนียม ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการ
ดังกลาวจากผูถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท
18. การชําระดอกเบี้ย
18.1 ชําระปละ 2 งวด คือ วันที่ 2 มิถุนายน และ 2 ธันวาคม ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด
การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และนับตามจํานวน
วันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท.
ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให เวนแตดอกเบี้ยงวดสุดทายจะคํานวณดอกเบี้ย
เพิ่มตามจํานวนวันที่เลื่อนออกไป
18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิต์ ามรายชื่อและขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย (กรณีไรใบตราสาร)
หรือตามรายชื่อทางทะเบียน (กรณีมีใบตราสาร) ณ วันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน
กอนวันถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย
19. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
20. การไถถอนตนเงินเมื่อครบกําหนด
20.1 กําหนดชําระคืนตนเงิน (วันครบกําหนดไถถอน) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 หากวันครบกําหนด
ไถถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป
20.2 ธปท. กําหนดวันปดพักทะเบียนในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดไถถอน
20.3 การชําระคืนตนเงิน
กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร ธปท. จะชําระคืนตนเงินพันธบัตร โดยโอนตนเงินเขาบัญชี
เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธิตามรายชื
์
่อและ
ขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระคืนตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน
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เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) แบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร
 ผูถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ประสงคใหโอนเงิน (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ซึ่งตรงกับชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
 ผูถือกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หากเปนพันธบัตรของผูเยาว
- ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือชื่อ
- ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อ
รวมกับผูปกครองหรือผูจัดการ
- ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะและทําตัวอยาง
ลายมือชื่อกอน
(2) ใบพันธบัตร
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(4) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจํา) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร
รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
22. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
www.ktb.co.th
3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
www.kasikornbank.com
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
www.scb.co.th
5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแหงประเทศไทย
www.bot.or.th
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม
สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

Call Center 1333
Call Center 1551 , โทร. 0 2208 3071-7
โทร. 0 2888 8888
โทร. 0 2777 7777
โทร 0 2265 8050 ตอ 5315-7

โทร. 1213
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000 ตอ 4421-5, 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-9
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รายละเอียดแนบ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ผูซื้อตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถามี)
กรณีนิติบุคคล ผูที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี"้ ตองเปนผูที่มี
ตําแหนงสูงสุดของนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
2 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา)
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์
บุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
2 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา)
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์
สหกรณ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
2 สําเนาขอบังคับของสหกรณที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
3 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ / รายงานการประชุม
4 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
5 สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา)
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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)
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)
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ลําดับ
1
2
3
4
5

ลําดับ
1
2
3
4
5

ลําดับ
1
2
3
4
5

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

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. 2557 ครั้งที่ 1
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ถาม-ตอบ
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1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรรุนนีจ้ ึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรฯ โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน
การลงทุนในพันธบัตรฯ จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับตนเงินคืน ไดรับดอกเบี้ย
เปนผลตอบแทนในอัตราแบบคงทีต่ ามระยะเวลากําหนดที่แนนอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่
ออกจําหนายโดยสวนใหญจะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น
2. ขอดีของการเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
ไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกําหนดไถถอน
ไมตองคืนใบพันธบัตรให ธปท. โดยตนเงินจะโอนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ
3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองทําอยางไร
ผูซื้อจะตองลงทะเบียนและเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ) และทํารายการซื้อไดตั้งแตวันที่
2 ธันวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 หรือจนถึงวันที่จําหนายไดครบวงเงินตามที่แตละธนาคาร
ไดรับจัดสรร
4. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
- กรณีที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ
จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรบั สมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ
สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบัน
ไดที่ธนาคารที่ทํารายการซื้อภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใชอางอิงสําหรับการทํา
ธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ใน
วันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของแตละธนาคาร
โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึกไวทธี่ นาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุน
พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา Bond Book
ที่ไดรับตั้งแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึง
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พันธบัตรออมทรัพยรุนนีไ้ ปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อเทานั้น สําหรับ
การชําระคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา (Par Value)
5. เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอย ที่ ธ.กรุงไทย แลว ตองไปลงทะเบียนใหมหรือไม
ตองไปลงทะเบียนใหม
6. สามารถใชบัตร ATM ของ นาย ก. ซื้อพันธบัตรให นาย ข. ไดหรือไม
สามารถทําได โดยมีเงื่อนไขวา นาย ก. จะตองใชบัตร ATM ของธนาคารที่เปนผูจัดจําหนาย
พันธบัตรใหกับ นาย ข. กลาวคือ เมื่อนาย ข. ลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยแลว นาย ข. จะไดรับ
เลขที่อางอิงสําหรับการซื้อพันธบัตร ซึ่ง นาย ก. สามารถนําเลขที่อางอิงนี้ ทํารายการผานบัตรของตนได
7. คณะบุคคลหรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุนนี้ไดหรือไม
คณะบุคคลไมสามารถซื้อได เนื่องจากไมมีสถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซื้อได
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได
8. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
9. การโอนดอกเบี้ยและตนเงินพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ในการโอนดอกเบี้ยและตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจํา) เจาของบัญชีจะไมถูกหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน เวนแตการโอนดอกเบี้ยหรือตนเงินตั้งแต
100 ลานบาท ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่แตละธนาคาร
ประกาศหรือกําหนด
10. หากตองการรับดอกเบี้ยและตนเงินเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชี
เงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์เทานั้น
11. หากตองการแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและตนเงิน หรือ
ขอมูลอื่นๆ จะตองทําอยางไร
กรณีเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ โดยนํา Bond Book และหลักฐานอื่นที่ตองใช
ในการอางอิงไปดวย
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กรณีมีใบตราสาร
ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคาร สํานักงานใหญ และสาขา
ทั่วประเทศ เพื่อสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
12. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุนนี้ทําอยางไร
เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จาย ให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษี
ในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 15
13. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดําเนินการออกใหไดเลยหรือไม และคิดคาธรรมเนียมอยางไร
ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) ใหได โดยคิดคาธรรมเนียม
การจัดทําหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 200 บาท ตอฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร)
14. ถามีความประสงคจะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless) ใหเปนแบบมีใบตราสาร
(Scrip) ทําไดหรือไม เสียคาใชจายเทาใด ใชเวลาดําเนินการประมาณกี่วัน ลูกคาถึงจะไดรับใบพันธบัตร
ทําได โดยตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีคาธรรมเนียม
ในการดําเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 บาท ตอรายการ ประกอบดวย
1) คาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับศูนยรับฝากหลักทรัพย 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
15. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สามารถออกเปนชื่อบุคคลอื่นที่มิใชผูซื้อ
ในครั้งแรกไดหรือไม เชน นาย ก.ซื้อ แตขอออกใบเปนชื่อ นาย ข.
ทําการโอนกอน แลวจึงขอออกใบพันธบัตรเปน นาย ข.
16. การโอนเปลี่ยนมือระหวางธนาคารทําไดหรือไม
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปนการ
โอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกันและไมสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว

พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1
17. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุนนี้มีอะไรบาง
มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทน
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตร เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตร จะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนา
พันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร
ในกรณีที่นําพันธบัตรไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนดไถถอน
มีความเปนไปไดที่จะไดรับตนเงินคืนไมเทากับ 1,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวา
หรือนอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตร
จนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรับคืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ
ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตางๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/index.aspx
http://www.thaibma.or.th (Bond Tutorial / Investor Guide)
http://www.thaibond.com
18. การไถถอนคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร
กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร ธปท. จะชําระคืนตนเงินพันธบัตร โดยโอนตนเงินเขาบัญชี
เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ใหแกผูถือกรรมสิทธิตามรายชื
์
่อและ
ขอมูลที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระคืนตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน
ใบพันธบัตร ดังนั้น กอนวันครบกําหนดไถถอน ธปท. จะสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือ
กรรมสิทธิ์ เพื่อใหผูถือกรรมสิทธิ์แจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองการใหนําตนเงินเขาบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) และลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ พรอมดําเนินการตามรายละเอียด
ที่กําหนด รวมทั้งใหผูถือกรรมสิทธิ์สงคืนใบพันธบัตรให ธปท.
กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือ
ผูจัดการลงลายมือชื่อ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อรวมกับ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะและทําตัวอยาง
ลายมือชื่อกอน

