พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

หนังสือชี้ชวนการจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
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1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร”
โดยมีเงื่อนไขสาคัญ ดังนี้
อายุ

3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี

2. กระทรวงการคลังจะจัดจาหน่ายพันธบัตร จานวน 1 รุ่น วงเงิน 50,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่
19 ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจาหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) ของธนาคารตัวแทนจาหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
สามารถซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ทั้งนี้ การจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีช่องทางการจาหน่ายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของธนาคาร (KTB netbank : www.ktbnetbank.com) โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องสมัครขอใช้บริการ
KTB netbank ก่อน ส่วนการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถ
ทารายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจะได้รับใบยืนยันการซื้อพันธบัตร
ออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับมอบพันธบัตร
3. ผู้ออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กค.”
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธปท.”
5. ผู้จัดจาหน่ายและผู้รับฝากพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร :
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”
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6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ศูนย์รับฝาก”
7. ราคาจาหน่าย
ราคาจาหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท โดยซื้อเพิ่มเป็นจานวนเท่าของ 1,000 บาท
วงเงินซื้อขั้นต่า 1,000 บาท (1 หน่วย) และวงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย)
ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย แต่วงเงินรวมที่ซื้อไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคาร
8. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
บรรษัท สานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน และนิติบุคคลที่แสวงหากาไร)
9. วิธีการซื้อพันธบัตร
ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาก่อน ต้องลงทะเบียน และ
เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ฯ)
การลงทะเบียน ใช้หลักฐาน ดังนี้ (เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดูรายละเอียดแนบ)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดย
ส่วนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ของ
ผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่
ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ทารายการซื้อเท่านั้น
กรณีซื้อพันธบัตรผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผู้ซื้อทาบัตร ATM ใหม่ ธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการทาบัตร ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ
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การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผูซ้ ื้อจะต้องฝากพันธบัตรเข้าบัญชีของตน
ที่เปิดไว้กับธนาคาร โดยธนาคารจะนาฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ภายใต้บัญชีฝากหลักทรัพย์ของ
ธนาคารเพื่อลูกค้าที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝาก โดยชื่อเจ้าของบัญชีฝากหลักทรัพย์จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี
เงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น
10. การชาระเงิน
กรณีซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้มีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่
ทาธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท.
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันทาการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือกาหนด
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
สามารถชาระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
1. ชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
2. ชาระด้วยเช็ค
• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง”
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)
• เรียกเก็บได้ในสานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชาระเงินค่าพันธบัตร
• สามารถทารายการรับชาระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดทาการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็ค
ของแต่ละสาขาเท่านั้น
หากชาระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
11. การระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ในการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น โดยชื่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์จะต้องตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น
หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการ
เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้จัดการให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
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หากต้องการถอนหลักทรัพย์ ผู้ปกครองหรือผู้จัดการจะต้องให้ความยินยอมเช่นกัน ทั้งนี้ บัญชีเงินฝาก
เพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้นจะต้องเป็นชื่อผู้เยาว์ เท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีการถอนออกจากระบบไร้ใบ
ตราสารมาเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร ธปท. จะออกใบพันธบัตรจะต้องใช้ชื่อผู้เยาว์โดยผู้ปกครอง
ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธิ์ในใบพันธบัตรฉบับนี้จะเป็นของผู้เยาว์
12. การระบุวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพย์เป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ได้รับเงิน
จากธนาคาร
13. หลักฐานที่ได้รับจากการซื้อพันธบัตร
- กรณีที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเป็นหลักฐานในการชาระค่าซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สาหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ สาหรับผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยู่แล้ว ให้นา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่
ธนาคารที่ทารายการซื้อภายหลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนาไปใช้อ้างอิง
สาหรับการทาธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา
(Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของ
แต่ละธนาคาร โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏ
เฉพาะรุ่นพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์
สามารถนา Bond Book ที่ได้รับตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อเท่านั้น
สาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา
(Par Value)
- สาหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีสิทธิ์ซื้อ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) สามารถทา
รายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยจะได้รับใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์
ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับมอบพันธบัตร โดยนาไปให้ผู้รับมอบดาเนินการ ดังนี้
1) สาหรับผู้รับมอบที่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
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ผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มาก่อนแล้ว ให้ผู้รับมอบนาสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง
(Bond Book) มาปรับปรุงข้อมูลได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หลังจาก
วันที่ที่ลงในใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น 15 วันทาการ เป็นต้นไป
2) สาหรับผู้รับมอบที่ยังไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ให้ผู้รับมอบนาใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น
พร้อมเอกสารแสดงตน ประกอบด้วย บัตรประจาตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง และ
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ของผู้รับมอบ (ถ้ามี) มาลงทะเบียนเปิดบัญชีการลงทุน
ในพันธบัตรออมทรัพย์ และรับโอนพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
หลังจากวันที่ที่ลงในใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ซึ่งผู้รับมอบจะต้องแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ
หรือก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร มิฉะนั้น ดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ และ/หรือเงินต้นของพันธบัตรจะเป็น
ของผู้มอบ ตัวอย่างเช่น หากผู้รับมอบแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์หลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดอกเบี้ย
งวดแรก (จ่าย ณ วันที่ 19 เมษายน 2559) จะเป็นของผู้มอบ ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
จะนาส่งสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ของผู้รับมอบตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 15 วัน
ทาการ หลังจากวันที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้รับเอกสารแสดงตนครบถ้วนจากผู้รับมอบ
14. การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือ
บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้อง
ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียม
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามข้อ 15
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15. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการทาธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์
ผู้เรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม
กรณีไร้ใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ
Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการนาฝากใหม่)

ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการ
ไม่รวม VAT)
65 บาท

10 บาท

ธปท.
(ไม่คิด VAT)

ธนาคาร
(ต่อรายการ รวม VAT)

บุคคลธรรมดา
200 บาท
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/
 กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร
รายการ
คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร
คิด 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(3) การขายพันธบัตร
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินต้น
(6) การขอออก Bond Book ใหม่
กรณีสูญหาย

-

-

-

-

 กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมทีซ่ ื้อผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้า
รายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอน
จากลูกค้าใหม่ 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

คิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book
ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เล่มละ
50 - 100 บาท)
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ผู้เรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม
(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร
การทาธุรกรรม : โอน จานา ถอนจานา
ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออก
พันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตรชารุด สูญ
หาย ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร

ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการ
ไม่รวม VAT)
-

ธปท.
(ไม่คิด VAT)
-

ธนาคาร
(ต่อรายการ รวม VAT)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

16. การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559
เป็นต้นไป โดยดาเนินการได้ดังนี้
16.1. พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดได้ที่ธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกาหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกาหนดราคามาตรฐาน)
16.2. พันธบัตรแบบมีใบตราสาร สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดให้แก่สถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นตามราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ การขายพันธบัตรจะกระทาในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบกาหนดจ่ายคืนเงินต้นมิได้
17. การทาธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถทาธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ กระทาได้ตั้งแต่
วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ยกเว้นการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การโอนทางมรดก การแบ่ง
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การจานาสิทธิในพันธบัตรเพื่อเป็นหลักประกัน
ให้กระทาได้หลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการจานาจะกระทา
ในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบกาหนดจ่ายคืนเงินต้นมิได้
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ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
17.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หากประสงค์จะดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น
ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่ฝากไว้กับธนาคาร ภายใต้บัญชีฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อลูกค้า
ที่ฝากไว้ที่ศูนย์รับฝาก ให้ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ โดยเป็นไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร
และศูนย์รับฝาก ดังนี้
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเป็นใบพันธบัตร
พร้อมแนบ Bond Book สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร
ตามข้อ 15
(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการฝากพันธบัตร พร้อมแนบใบพันธบัตร สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามข้อ 15
(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องดาเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนกาหนดของธนาคาร ทั้งนี้
ราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดาเนินการดังกล่าว
(4) การโอนกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร สามารถกระทาได้ โดยอาจเป็นการโอนให้กับ
ลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนา Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ และต้อง
กรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้า
รายใหม่ 250 บาท ต่อรายการ รวม VAT
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(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจ
ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อื่น ๆ แล้วแต่กรณี โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
(6) การขอออก Bond Book ใหม่กรณีสูญหาย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอออก Bond Book ใหม่ พร้อมแนบใบแจ้งความ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม่ ตามข้อ 15
(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พร้อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ตามข้อ 15
(8) การขออายัดพันธบัตร
ธนาคารจะดาเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
อายัดพันธบัตรดังกล่าว
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
ธนาคารจะดาเนินการส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหม่ให้กับศูนย์รับฝาก โดยศูนย์รับฝาก
คิดค่าธรรมเนียมการขอแก้ไข กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ ตามข้อ 15
17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร
หากประสงค์จะทาธุรกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ไม่ประสงค์จะไปดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
และดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเรื่องต่อให้ ธปท. ดาเนินการต่อไป
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17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์
17.2.2 การจานาและถอนจานา
17.2.3 การขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์
17.2.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแตกพันธบัตรเป็นฉบับย่อยๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่แตกเป็น
ฉบับย่อยๆ แล้วจะต้องเป็นจานวนเต็มพัน
17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย
17.2.6 การยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนด
การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามข้อ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกล่าวข้างต้น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งความจานงได้โดยตรงที่ ธปท. สานักงานใหญ่ หรือสานักงานภาค แต่หากติดต่อผ่าน
ธนาคาร ธปท. จะดาเนินการให้ทันทีที่ได้รับเรื่องจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องชาระค่าธรรมเนียม
ให้แก่ ธปท. สาหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสาหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นฉบับละ 100 บาท
หรือตามที่ ธปท. จะกาหนดภายหลัง ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนด ธปท. ไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีก
ฉบับละ 10 บาท
18. การจ่ายดอกเบี้ย
18.1 จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 19 เมษายน และ 19 ตุลาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบ
กาหนด การคานวณดอกเบี้ยคานวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตาม
จานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท.
ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทาการถัดไปโดยไม่คานวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะคานวณดอกเบี้ย
เพิ่มตามจานวนวันที่เลื่อนออกไป
18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก (กรณีไร้ใบตราสาร) หรือ
ตามรายชื่อทางทะเบียน (กรณีมีใบตราสาร) ณ วันทาการสุดท้ายของ ธปท. ก่อนถึงช่วงระยะเวลา 30 วัน
ก่อนวันถึงกาหนดจ่ายดอกเบี้ย
19. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
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20. การไถ่ถอนเงินต้นเมื่อครบกาหนด
20.1 กาหนดจ่ายคืนเงินต้น (วันครบกาหนดไถ่ถอน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 หากวันครบกาหนด
ไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
20.2 ธปท. กาหนดวันปิดพักทะเบียนในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
20.3 การจ่ายคืนเงินต้น
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้น
เข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตาม
รายชื่อและข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทาได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคาขอรับคืนเงินต้นให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย
(1) แบบคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ประสงค์ให้โอนเงิน (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ซึ่งตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หากเป็นพันธบัตรของผู้เยาว์
- ถ้าผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้จัดการลงลายมือชื่อ
- ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้จัดการ
- ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นเรื่องแจ้งบรรลุนิติภาวะและทาตัวอย่าง
ลายมือชื่อก่อน
(2) ใบพันธบัตร
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจา) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุ่น วงเงิน และกาหนดการจาหน่ายพันธบัตร
รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
22. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
www.ktb.co.th
3. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
www.kasikornbank.com
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
www.scb.co.th
5. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โทร. 1333
โทร. 0 2111 1111
โทร. 0 2888 8888
โทร. 0 2777 7777
โทร 0 2265 8050 ต่อ 5315-7

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1074-8
โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4421-5, 0 7423 8475
โทร. 0 4333 3000 ต่อ 3214-9, 0 4333 2797,
0 4333 2852
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รายละเอียดแนบ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ผู้ซื้อต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจจัดการตราสารหนี้" ต้องเป็นผู้ที่มี
ตาแหน่งสูงสุดของนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
2 สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา)
ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์
บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาติ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1 สาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสาเนาบัตรประจาตัวคนต่างด้าว
2 สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา)
ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์
สหกรณ์
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1 สาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
2 สาเนาข้อบังคับของสหกรณ์ที่กาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
3 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ / รายงานการประชุม
4 หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
5 สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสหกรณ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา)
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มูลนิธิ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1 สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ
2 สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
3 สาเนาข้อบังคับของมูลนิธิ ที่กาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
4 สาเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หากไม่ได้
แนบมา ธปท. จาเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
5 หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
6 สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมูลนิธิ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา)
สมาคม
ชื่อเอกสาร
ลาดับ
1 สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองค์การ หรือทะเบียนสมาคม
2 สาเนาข้อบังคับของสมาคม ที่กาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
3 สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
4 สาเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หากไม่ได้
แนบมา ธปท. จาเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
5 หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
6 สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา)
วัด
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1 สาเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสาหรับวัดที่จัดตั้งก่อน พ.ศ. 2484
2 สาเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส
3 หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส
4 หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจของวัดให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
5 สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงิน
ฝากประจา)
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ลาดับ
1
2
3
4
5

ลาดับ
1
2
3
4
5

ลาดับ
1
2
3
4
5

สภากาชาดไทย
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
รายชื่อคณะกรรมการ
สาเนาข้อบังคับ หรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา)
สถานศึกษาของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
สาเนาประกาศสานักนายกฯ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ่ หรือคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจ
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา)
โรงพยาบาลของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สาเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้อานวยการ หรือประธานกรรมการ
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา)
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ลาดับ
1
2
3
4
5

นิติบุคคลอื่น
ชื่อเอกสาร
สาเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา)

หมายเหตุ เอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น ไม่ต้องนาส่ง ธปท. ให้ธนาคารเก็บรักษาตาม
อายุความทางกฎหมาย
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
1. ทาไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจา
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตรฯ โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน
การลงทุนในพันธบัตรฯ จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ย
เป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงทีต่ ามระยะเวลากาหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่
ออกจาหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกาหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น
2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
ไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกาหนดไถ่ถอน
ไม่ต้องคืนใบพันธบัตรให้ ธปท. โดยเงินต้นจะโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ
3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องทาอย่างไร
ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ) และทารายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่
19 ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือจนถึงวันที่จาหน่ายได้ครบวงเงินตามที่แต่ละธนาคาร
ได้รับจัดสรร
4. ซื้อแล้วได้หลักฐานอะไรกลับไป
- กรณีที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการ
ที่พิมพ์จากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อเป็นหลักฐานในการชาระค่าซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สาหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ
สาหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยู่แล้ว ให้นา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบัน
ได้ที่ธนาคารที่ทารายการซื้อภายหลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนาไปใช้
อ้างอิงสาหรับการทาธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตาม
ราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market
Value) ของแต่ละธนาคาร โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ ธนาคาร
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ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์
สามารถนา Bond Book ที่ได้รับตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อเท่านั้น
สาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา
(Par Value)
- สาหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีสิทธิ์ซื้อ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
สามารถทารายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยจะได้รับใบยืนยันการซื้อพันธบัตร
ออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนาไปให้ผู้รับมอบดาเนินการ ดังนี้
1) สาหรับผู้รับมอบที่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มาก่อนแล้ว ให้ผู้รับมอบนาสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง
(Bond Book) มาปรับปรุงข้อมูลได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย หลังจากวันที่ที่ลงใน
ใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น 15 วันทาการ เป็นต้นไป
2) สาหรับผู้รับมอบที่ยังไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร
(Scripless) ผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ให้ผู้รับมอบนาใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์
ให้แก่บุคคลอื่น พร้อมเอกสารแสดงตน ประกอบด้วย บัตรประจาตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ
เดินทาง และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ของผู้รับมอบ (ถ้ามี) มาลงทะเบียนเปิด
บัญชีการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และรับโอนพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขา หลังจากวันที่ที่ลงในใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ซึ่งผู้รับมอบจะต้องแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยในงวด
นั้นๆ หรือก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร มิฉะนั้น ดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ และ/หรือเงินต้นของพันธบัตรจะ
เป็นของผู้มอบ ตัวอย่างเช่น หากผู้รับมอบแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์หลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ดอกเบี้ยงวดแรก (จ่าย ณ วันที่ 19 เมษายน 2559) จะเป็นของผู้มอบ ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
จะนาส่งสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ของผู้รับมอบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 15 วัน
ทาการ หลังจากวันที่ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้รับเอกสารแสดงตนครบถ้วนจากผู้รับมอบ
5. เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อย ปี งปม. 2554 ที่ ธ.กรุงไทยเป็นตัวแทนจาหน่ายต้องไป
ลงทะเบียนใหม่หรือไม่
ต้องไปลงทะเบียนใหม่
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6. สามารถใช้บัตร ATM ของ นาย ก. ซื้อพันธบัตรให้ นาย ข. ได้หรือไม่
สามารถทาได้ โดยมีเงื่อนไขว่า นาย ก. จะต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่เป็นผู้จัดจาหน่าย
พันธบัตรให้กับ นาย ข. กล่าวคือ เมื่อนาย ข. ลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์แล้ว นาย ข. จะได้รับ
เลขที่อ้างอิงสาหรับการซื้อพันธบัตร ซึ่ง นาย ก. สามารถนาเลขที่อ้างอิงนี้ ทารายการผ่านบัตรของตนได้
7. คณะบุคคลหรือกองทุนส่วนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้หรือไม่
คณะบุคคลไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็นบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้
8. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์หรือไม่
ไม่ต้องให้ความยินยอม
9. การโอนดอกเบี้ยและเงินต้นพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
10. หากต้องการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะทาได้หรือไม่
ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น
11. หากต้องการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น หรือ
ข้อมูลอื่นๆ จะต้องทาอย่างไร
กรณีเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ โดยนา Bond Book และหลักฐานอื่นที่ต้องใช้
ในการอ้างอิงไปด้วย
กรณีมีใบตราสาร
ให้แจ้งโดยตรงที่ ธปท. สานักงานใหญ่ สานักงานภาค หรือธนาคาร สานักงานใหญ่ และสาขา
ทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อให้ ธปท. ดาเนินการต่อไป
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12. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ทาอย่างไร
เมื่อ ธปท. จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี
ณ ที่จ่าย ให้ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจาปีได้ ในกรณีที่ฐานเงินได้ของท่านเสียภาษี
ในอัตราที่ต่ากว่าร้อยละ 15
13. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดาเนินการออกให้ได้เลยหรือไม่ และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร
ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) ให้ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจัดทาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศกาหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
50 - 200 บาท ต่อฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร)
14. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ให้เป็นแบบมีใบตราสาร
(Scrip) ทาได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ใช้เวลาดาเนินการประมาณกี่วัน ลูกค้าถึงจะได้รับใบพันธบัตร
ทาได้ โดยต้องนา Bond Book ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม
ในการดาเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 บาท ต่อรายการ ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับศูนย์รับฝาก 65 บาทต่อรายการ ไม่รวม VAT
2) ค่าธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ต้องจ่ายให้ ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทต่อฉบับ
กรณีนิติบุคคล 100 บาทต่อฉบับ ไม่คิด VAT
3) ค่าธรรมเนียมการดาเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ต้องจ่ายให้
ธนาคาร 200 บาทต่อรายการ รวม VAT
ลูกค้าจะได้รับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไม่รวมการจัดส่งใบพันธบัตร) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
15. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 สามารถออกเป็นชื่อบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ซื้อ
ในครั้งแรกได้หรือไม่ เช่น นาย ก.ซื้อ แต่ขอออกใบเป็นชื่อ นาย ข.
ทาการโอนก่อน แล้วจึงขอออกใบพันธบัตรเป็น นาย ข.
16. การโอนเปลี่ยนมือระหว่างธนาคารทาได้หรือไม่
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทาได้ โดยอาจเป็นการ
โอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนา Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้
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17. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุ่นนี้มีอะไรบ้าง
มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทน
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือพันธบัตร จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กาหนดไว้บนหน้าพันธบัตร
ตลอดอายุพันธบัตร
ในกรณีที่นาพันธบัตรไปขายให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตร
จนถึงวันครบกาหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจานวนเสมอ
ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่างๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
http://www.thaibma.or.th
http://www.thaibond.com
18. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดต้องดาเนินการอย่างไร
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้น
เข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตาม
รายชื่อและข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทาได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืนใบ
พันธบัตร ดังนั้น ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ธปท. จะส่งแบบคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
เพื่อให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้นาเงินต้นเข้าบัญชี (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) และลงลายมือชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด
รวมทั้งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคืนใบพันธบัตรให้ ธปท.
กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผู้เยาว์ ถ้าผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้จัดการลงลายมือชื่อ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์ลงลายมือชื่อร่วมกับ
ผู้ปกครองหรือผู้จัดการ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นเรื่องแจ้งบรรลุนิติภาวะและทาตัวอย่าง
ลายมือชื่อก่อน

