หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับยอ)
1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)
3. วงเงินรวม
4. ผูมีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

3 ป – เปนแบบไรใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป

ไมเกิน 4,000 ลานบาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล
ที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท
หางราน หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาล
เอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
5. วันที่จําหนาย
9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556
และวงเงินซื้อ
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย) - วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนครั้ง
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง
ที่เขาซื้อตอราย แตวงเงินรวมที่ซื้อไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคารตัวแทนจําหนาย
6. การลงทะเบียน ผูซื้อพันธบัตรออมทรัพยฯ แบบไรใบตราสาร (Scripless) รายใหมที่ไมเคยลงทะเบียนขอมูลและเปดบัญชี
และการเปดบัญชี ฝากหลักทรัพยสําหรับพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลังแบบไรใบตราสาร (Scripless) มากอน
ฝากหลักทรัพย
ตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ)
การลงทะเบียน ใชหลักฐานดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลที่ออก
โดยสวนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูซื้อที่เปด
บัญชีไวกับธนาคารตัวแทนจําหนายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝากผูซื้อตองเปดบัญชีใหม
กรณีซื้อพันธบัตรผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผูซื้อทําบัตร ATM ใหม ธนาคารตัวแทนจําหนาย
จะยกเวนคาธรรมเนียมการทําบัตร ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซื้อ
การเปดบัญชีฝากหลักทรัพย
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อจะตองฝากพันธบัตรเขาบัญชีของตนที่เปดไว
กับธนาคารตัวแทนจําหนาย โดยธนาคารตัวแทนจําหนายจะนําฝากพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์ไวภายใตบัญชี
ฝากหลักทรัพยของธนาคารเพื่อลูกคาที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยชื่อเจาของบัญชีฝาก
หลักทรัพยจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน
7. วิธีจัดจําหนาย - จําหนายผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง
ธนาคารกรุงเทพฯ (ยกเวนสาขาไมโคร) ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ
ระหวางวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556
- จําหนายที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 MONEY EXPO 2013
ณ อาคารชาเลนเจอร 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2556
ผูมีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
ตัวแทนจําหนายไดตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่
13 กันยายน 2556
8. การชําระเงิน กรณีซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ใหธนาคารตัวแทนจําหนายหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยผูมีสิทธิ์ซื้อ
จะไดรับใบเสร็จจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ย
จะเริ่มนับตั้งแตวันที่ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร-อาทิตย
หรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทําการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงผานเครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนไปตามแตละธนาคารตัวแทนจําหนายประกาศหรือกําหนด

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับยอ)

9. หลักฐานที่
ไดรับจากการซื้อ
พันธบัตร

กรณีซื้อผานเคานเตอร
สามารถชําระไดทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค
- ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ
ตั้งแตวันที่ซื้อ
- ชําระดวยเช็ค
• สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง”
• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที่ 13 กันยายน 2556 ไมรับชําระดวยเช็ค)
• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
• สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็ค
ของแตละสาขาเทานั้น
หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
- กรณีที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจากเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคารตัวแทนจําหนาย ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดย
ผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใชอางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อ
ที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคา
ตลาด (Market Value) ของแตละธนาคารตัวแทนจําหนาย โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกัน
กับรายการที่บันทึกไวทธี่ นาคารตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร
(Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารตัวแทนจําหนายเทานั้น โดยผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา Bond Book ที่ไดรับ

ตั้งแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึง
พันธบัตรออมทรัพยรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารตัวแทนจําหนายที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ
เทานั้น สําหรับการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา
(Par Value)
10. การเปลี่ยนแปลง ผูถือกรรมสิทธิ์จะตองแจงการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจําหนายที่ไดฝากพันธบัตรไวโดยธนาคารตัวแทนจําหนาย
ชื่อ ที่อยู บัญชีรับ
จะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
ดอกเบี้ย และตนเงิน

11. การโอน
กรรมสิทธิ์

12. การใช
พันธบัตรเปน
หลักประกัน
13. การขาย
พันธบัตรกอนวัน
ครบกําหนด
ไถถอน

กระทําไดตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป ยกเวน การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือโอน
ทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําได
หลังจากวันที่ทํารายการซื้อแลว 30 วัน ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบ
กําหนดชําระคืนตนเงินมิได การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได โดยอาจเปน
การโอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารตัวแทนจําหนายเดียวกัน และ
ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารตัวแทนจําหนายได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา Bond Book ไปติดตอ
ธนาคารตัวแทนจําหนายที่ไดฝากพันธบัตรไว
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล
อื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะตองติดตอธนาคาร
ตัวแทนจําหนายที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียม
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 14
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายไดที่ธนาคารตัวแทนจําหนายที่ทํารายการซื้อ ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
เปนตนไปตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารตัวแทนจําหนายจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน)

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับยอ)
14. คาธรรมเนียม
ตางๆ จากการทํา
ธุรกรรม ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร
ของผูถือกรรมสิทธิ์

ประเภทธุรกรรม

กรณีไรใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจาก
ระบบ Scripless เพื่อขอ
ออกใบพันธบัตร

บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยฯ
(ตอรายการ
ไมรวม VAT)

10 บาท

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

-

-

-

-

(5) การขอแกไขชื่อที่
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ใน
พันธบัตร ที่อยู บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและตนเงิน
(6) การขอออก Bond
Book ใหมกรณีสูญหาย

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิด
คาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

(2) การฝากพันธบัตรเขา
ระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแลว
ตองการนําฝากใหม)
(3) การขายพันธบัตร
กอนวันครบกําหนดไถถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแกไขบัญชีรับคา
ตนเงิน/ดอกเบี้ยพันธบัตร
กรณีเขาบัญชีไมได
กรณีมีใบตราสาร
การทําธุรกรรมตาง ๆ ของ
พันธบัตรแบบมีใบตราสาร
(เชน การโอน การจํานํา
การถอนจํานํา การขอแยก
หนวยพันธบัตร การขอ
หนังสือรับรองยอด เปนตน)

65 บาท

ผูเรียกเก็บ
ธนาคารแหง
ประเทศไทย
(ไมคิด VAT)

ธนาคารตัวแทนจําหนาย
(ตอรายการ รวม VAT)

200 บาท

200 บาท สําหรับลูกคาเดิมของธนาคาร
ตัวแทนจําหนาย
250 บาท สําหรับกรณีเปนลูกคารายใหม
ของธนาคารตัวแทนจําหนาย
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการ
โอนกรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคา
รายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์จากลูกคารายใหม 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม

คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม
ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศกําหนด
ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 - 100 บาท ตอเลม
คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศ
กําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 - 200
บาท ตอฉบับ
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม

-

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับยอ)
15. การชําระ
ดอกเบี้ย

16. การเสียภาษี
17. กําหนดชําระ
คืนตนเงิน
(วันครบกําหนด
ไถถอน)

ชําระปละ 2 งวด คือ ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด
การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และนับตามจํานวนวัน
ที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย
ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให เวนแตดอกเบี้ยงวดสุดทายจะคํานวณดอกเบี้ย
เพิ่มตามจํานวนวันที่เลื่อนออกไป
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
กําหนดชําระคืนตนเงิน (วันครบกําหนดไถถอน) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 หากวันครบกําหนดไถถอน
ตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป
- กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร ธนาคารแหงประเทศไทยจะชําระคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือกรรมสิทธิ์
ตามรายชื่อและขอมูลที่ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
- กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคืน
ใบพันธบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ไดที่ www.pdmo.go.th , www.bot.or.th , www.bangkokbank.com
www.ktb.co.th , www.kasikornbank.com , www.scb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Call Center 1333
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

Call Center 1551 , โทร. 0 2208 3071-7

3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

โทร. 0 2888 8888

4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

โทร. 0 2777 7777

5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

โทร 0 2265 8050 ตอ 5315-7

6. ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม
สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

โทร. 1213
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000 ตอ 4421-5, 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7

