หนังสือชี้ชวนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา”
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)
1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย

5 ปี – เป็นแบบมีใบพันธบัตร
อัตราดอกเบีย้ แบบคงที่
ร้อยละ 3.80 ต่อปี
50,000 ล้านบาท

3. วงเงินรวม
4. ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร

5. วันที่จาหน่ายและ
วงเงินซื้อขั้นต่า-ขั้นสูง
ช่วงที่

วันที่

จานวนวัน
ที่จาหน่าย

1

12-16 ม.ค. 58

5 วัน

50,000 ล้านบาท

2*

19-23 ม.ค. 58

5 วัน

วงเงินที่เหลือ
จากช่วงที่ 1
50,000 ล้านบาท

วงเงินรวม
ที่เปิดจาหน่าย

วงเงินซื้อต่อราย ต่อธนาคาร
(ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ)
ขั้นต่า
ขั้นสูง
1,000 บาท 2,000,000 บาท
1,000 บาท

ไม่จากัดวงเงิน

* วงเงินที่ซื้อในช่วงที่ 2 ต้องไม่เกินวงเงินที่เหลือจากช่วงที่ 1
หมายเหตุ หากชาระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ให้นับเป็นวงเงินตามช่วงของวันที่ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ทารายการซื้อและดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป (วันที่ 23 มกราคม 2558 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)

6. วิธีจัดจาหน่าย

จาหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารตัวแทน
จาหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันทีจ่ าหน่าย

7. การชาระเงิน

สามารถชาระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็คขีดคร่อม
- ชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ
- ชาระด้วยเช็ค
• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของ ธ.ก.ส. รุ่นอายุ 5 ปี”
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 23 มกราคม 2558 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)
• เรียกเก็บได้ในสานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชาระเงินค่าพันธบัตร
• สามารถทารายการรับชาระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดทาการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขาเท่านั้น
หากชาระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบี้ยจะเริม่ นับในวันทาการถัดไป
8. การระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อ ถ้าผู้ถอื กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระบุชื่อผู้ปกครองหรือผู้จัดการ เป็น
ในพันธบัตร
ผู้ลงนามซื้อแทน (ผู้ปกครองหรือผูจ้ ัดการให้ระบุชื่อได้เพียง 1 คน) ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของบัญชีรับดอกเบี้ยและต้นเงินต้อง
เป็นชื่อเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร และเป็นบัญชีของธนาคารตัวแทนจาหน่ายที่ทารายการซื้อเท่านั้น
9. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแจ้งการเปลีย่ นแปลงฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. หรือธนาคารตัวแทนจาหน่ายหรือธนาคาร
บัญชีรับดอกเบี้ย และต้นเงิน แห่งประเทศไทย
10. การโอนกรรมสิทธิ์

กระทาได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
การหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การจานาสิทธิในพันธบัตรเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กระทาได้หลังจากได้รับ
ใบพันธบัตร ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการจานาจะกระทาในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบกาหนดชาระคืน
ต้นเงินมิได้

หนังสือชี้ชวนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา”
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)
11. การใช้พันธบัตรเป็น
หลักประกัน
12. การขายพันธบัตรก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน
13. การชาระดอกเบี้ย

14. การเสียภาษี
15. กาหนดชาระคืนต้นเงิน
(วันครบกาหนดไถ่ถอน)

16. การค้าประกัน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กบั หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล
อื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายได้ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่าย หรือสถาบันการเงินอื่น ตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม
2558 เป็นต้นไปตามราคาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ การขายพันธบัตรจะกระทาในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบกาหนด
ชาระคืนต้นเงินมิได้
ชาระปีละ 2 งวด คือ ในวันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนด การคานวณ
ดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจานวนวันที่เกิดขึ้นจริงเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิง้ หากวันครบ
กาหนดชาระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลือ่ นไปชาระในวันทาการถัดไปโดยไม่คานวณดอกเบี้ย
เพิ่มให้ เว้นแต่ดอกเบีย้ งวดสุดท้ายจะคานวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจานวนวันที่เลื่อนออกไป
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
- กาหนดชาระคืนต้นเงิน (วันครบกาหนดไถ่ถอน) ในวันที่ 12 มกราคม 2563 หากวันครบกาหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
- ธนาคารแห่งประเทศไทย จะโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยไม่ต้องส่งคืนใบพันธบัตร เฉพาะกรณีพันธบัตรไม่มภี าระผูกพัน ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของบัญชี
รับดอกเบี้ยและต้นเงินต้องเป็นชือ่ เดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรเท่านั้น ส่วนพันธบัตรที่มีภาระผูกพัน จะ
ดาเนินการตามรูปแบบของพันธบัตรแบบมีใบ
กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ และรัฐบาลรับภาระในการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับ สมบูรณ์ ได้ที่ www.baac.or.th , www.bot.or.th , www.bangkokbank.com
www.ktb.co.th , www.kasikornbank.com , www.scb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

โทร. 1333

2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

โทร. 0 2111 1111

3. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

โทร. 0 2888 8888

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

โทร. 0 2777 7777

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โทร 0 2555 0555

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

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

