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หนังสือชี้ชวนการจำหนาย
พันธบัตรออมทรัพยพเิ ศษรุน สงความสุขของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รุนอายุ 3 ป (SBST251B)
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปที่ 1 รอยละ 1.60 ตอป
ปที่ 2 รอยละ 1.80 ตอป
ปที่ 3 รอยละ 2.30 ตอป
(เฉลี่ยรอยละ 1.90 ตอป)

2. กระทรวงการคลังจะจัดจำหนายพันธบัตร วงเงิน 30,000 ลานบาท จำหนายใหกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขการจำหนายดังนี้
วันที่จำหนาย

จำนวนวัน
ที่จำหนาย

1

17 ม.ค. – 18 ม.ค. 65

2 วัน

2

19 ม.ค. – 23 ม.ค. 65

5 วัน

3

24 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

8 วัน

ชวงที่

/2

ผูมีสิทธิ์ซื้อ

วงเงินจำหนาย

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป /1
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(รวมอายุ 60 ปขึ้นไป)
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(รวมอายุ 60 ปขึ้นไป)

30,000 ลานบาท

วงเงินซื้อตอรายรวมทุกธนาคาร
(ไมจำกัดจำนวนครั้งที่เขาซื้อ)
ขั้นต่ำ
ขั้นสูง
1,000 บาท
5,000,000 บาท

วงเงินจำหนาย
ที่เหลือจากชวงที่ 1

1,000 บาท

5,000,000 บาท

วงเงินจำหนาย
ที่เหลือจากชวงที่ 2

1,000 บาท

ไมจำกัด

30,000 ลานบาท
หมายเหตุ /1 ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป หมายถึง ผูที่เกิดกอนหรือภายในป พ.ศ. 2505
/2 ชวงที่ 1 เปดจำหนายตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2565
ชวงที่ 2 เปดจำหนายตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2565
ชวงที่ 3 เปดจำหนายตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2565
ทั้งนี้ วงเงินจำหนายแตละชวงไมนับรวมกัน หากชำระดวยเช็คตองทำรายการไมเกินเวลาปดเคลียริง่ เช็คของแตละสาขา

• ลำดับ การจัด สรรพัน ธบัต รออมทรัพ ยใชวิธีการแบบ First-Come, First-Served (มากอ นไดรับ สิท ธิ์กอ น)
หากวงเงินจำหนายหรือวงเงินซื้อตอรายรวมทุกธนาคารคงเหลือนอยกวาวงเงินที่ซื้อ ผูซื้อจะไมไดรับการจัดสรร
และธนาคารตัวแทนจำหนายจะคืนเงินใหผูซื้อทั้งจำนวนโดยไมมีการจายดอกเบี้ย

• ผูซื้อที่ดำเนินการซื้อพันธบัตรและไดรับการจัดสรรแลวจะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไมได
• กรณีตรวจพบภายหลังวาเปนการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจำหนายจะคืนเงินใหผูซื้อทั้งจำนวนโดยไมมี
การจายดอกเบี้ย

/พันธบัตร...
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พันธบัตรรุนอายุ 3 ป (SBST251B) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จำหนายใหกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยระหวางวันที่ 17 - 31 มกราคม 2565 ผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile Application
และเคานเตอรทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจำหนาย 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2565 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ในการ
จำหนายพันธบัตรใหคำนึงถึงการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามวิธีการของแตละธนาคาร
ตัวแทนจำหนาย สำหรับการซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต Mobile Application ผูซื้อที่ไมเคยลงทะเบียนพันธบัตร
ตองติดตอสาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรกอนทำรายการซื้อ ยกเวนกรณีทำรายการซื้อผานธนาคารกรุงไทย
และธนาคารกสิกรไทยไมตองลงทะเบียนพันธบัตร
3. ผูออกพันธบัตร : กระทรวงการคลัง ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน : ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธปท.”
5. ตัวแทนจำหนายและผูร บั ฝากพันธบัตรจากผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร :
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคาร”
6. ผูรับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ศูนยรับฝาก”
7. ราคาจำหนายและวงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขัน้ สูง
ราคาจำหนาย หนวยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเปนจำนวนเทาของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
(1 หนวย) สำหรับวงเงินซื้อขั้นสูงของการจำหนายชวงที่ 1 – ชวงที่ 3 ใหเปนไปตามขอ 2
8. ผูมีสิทธิ์ซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
9. วิธีการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ไมเคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพยกับธนาคารมากอน
ตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย) โดยชื่อ
บัญชีฝากหลักทรัพยตองตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินตน
การลงทะเบียน ใชหลักฐาน ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
2. สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูซื้อ
ที่เปดบัญชีไวกบั ธนาคาร พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง ในกรณีทไี่ มมบี ัญชีเงินฝากผูซ ื้อตองเปดบัญชีใหม
ทั้งนี้ ตองเปนบัญชีของธนาคารที่ทำรายการซื้อเทานั้น
ผูซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ไมเคยมีประวัติการซื้อและประสงคซื้อพันธบัตรออมทรัพย
กับธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยสามารถทำรายการซื้อโดยไมตองลงทะเบียน กรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝาก
ผูซื้อตองเปดบัญชีใหม ทั้งนี้ ตองเปนบัญชีของธนาคารที่ซื้อเทานั้น
/10. ...
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10. การชำระเงิน
กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันที่
ทำธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.
ดอกเบี้ ย จะเริ่ ม นั บ ตั้ งแต วัน ทำการถั ด ไป ทั้ งนี้ วงเงิน ซื้ อ ขั้ น สู งที่ ซื้ อ ผ านระบบอิ น เทอรเน็ ต และ Mobile
Application เปนไปตามแตละธนาคารประกาศหรือกำหนด
กรณีซื้อผานเคานเตอร
สามารถชำระไดทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
1. กรณีชำระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชำระกอนเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ ดอกเบี้ยจะเริ่ม
นับตั้งแตวันที่ซื้อ หากชำระหลังเวลา 15.00.00 น. ของวันทำการ หรือในวันเสาร - อาทิตย หรือวันหยุด ธปท.
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทำการถัดไป
2. กรณีชำระดวยเช็ค (ตั้งแต 28 มกราคม 2565 หลังเวลา 12.00 น. ไมรับชำระดวยเช็ค)
• สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง รุนอายุ 3 ป”
• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทำการที่ทราบผลวาเช็คสามารถเรียกเก็บเงินได
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงินดังกลาวเปนไปตามที่แตละธนาคารกำหนด
11. การระบุชอื่ ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ในการซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อเทานั้น โดยชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
จะตองตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินตน
หากผูถือกรรมสิทธิ์เปนผูเยาว สามารถซื้อพันธบัตรไดโดยใชชื่อผูเยาว (คนเดียวเทานั้น) และในการเปด
บัญชีฝากหลักทรัพย ตองมีผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมเนื่องจากยังไมบรรลุนิติภาวะ
และหากตองการถอนหลักทรัพย ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมจะตองใหความยินยอมเชนกัน ทั้งนี้ บัญชี
เงิน ฝากเพื่ อรับ โอนดอกเบี้ ยและเงินตน จะตองเปน ชื่อผูเยาวเท านั้น อยางไรก็ดี เมื่อมีการถอนหลักทรัพ ย
ออกจากระบบไรใบตราสาร (Scripless) มาเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตร
จดทะเบี ย นในนามของผู เยาว โ ดยผู ป กครองหรื อ ผู แ ทนโดยชอบธรรม ซึ่ ง ในทางกฎหมายกรรมสิ ท ธิ์
ในใบพันธบัตรฉบับนี้จะเปนของผูเยาว
12. การระบุวนั ที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พนั ธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพยเปนวันเดียวกันกับวันที่ กค. ไดรับเงิน
จากธนาคาร
13. หลักฐานที่ไดรับจากการซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ผูซื้อจะไดรับหลักฐานการทำรายการตามบริการ
ของแตละธนาคารกำหนด
- กรณีซื้อผานเคานเตอร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
/- สำหรับ…
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- สำหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยอาจออกใหในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไมเกิน 2 วันทำการ (ไมรวมเวลาจัดสง
ทางไปรษณี ย ) ขึ้ นอยู กั บ พิ ธี ป ฏิ บั ติ ภ ายในของแต ละธนาคาร สำหรั บ ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ มี Bond Book แล ว
สามารถนำ Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทำการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ
2 วันทำการ เพื่อใหผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนำไปใชอางอิงสำหรับการทำธุรกรรมได ทั้งนี้ เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย
ธนาคารจะออก Bond Book และปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันในโอกาสแรก
รายการที่ แ สดงใน Bond Book เป น รายการซื้ อ ที่ แ สดงมู ล ค า ตามราคาตรา (Par Value) ในวั น ที่
จดทะเบี ย น และในวั น ที่ ท ำรายการจะแสดงมู ล ค า ตามราคาตลาด (Market Value) ของแต ล ะธนาคาร
โดยจะถือวาถู กตองเมื่ อรายการดั งกล าวตรงกับรายการที่ บั นทึ กไวที่ ธนาคาร ทั้ งนี้ จะแสดงเฉพาะพั นธบั ตร
ออมทรั พ ย แ บบไร ใ บตราสาร (Scripless) ตั้ ง แต รุ น พั น ธบั ต รออมทรั พ ย พิ เศษของกระทรวงการคลั ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ซื้อผานธนาคารเทานั้น สำหรับการจายคืนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนด
ไถถอน กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value)
14. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน การประกัน
ทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะตองติดตอธนาคาร
ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทำรายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร
รายละเอียดตามขอ 15
15. คาธรรมเนียมตาง ๆ จากการทำธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์
ผูเรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม
กรณีไรใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบั ตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร

(2) การฝากพั นธบั ตรเขาระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแลวตองการนำฝากใหม)
(3) การขายพันธบัตรกอนวันครบ
กำหนดไถถอน

ศูนยรับฝาก
(ตอรายการไมรวม VAT)

ธปท.
(ไมคิด VAT)

ธนาคาร
(ตอรายการ รวม VAT)

65 บาท

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

200 บาท

10 บาท

10 บาท/รายการ

-

-

• กรณีลูกคาเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
• กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคารคิด
250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม

/ประเภท…
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ผูเรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม

ศูนยรับฝาก
(ตอรายการไมรวม VAT)

ธปท.
(ไมคิด VAT)

ธนาคาร
(ตอรายการ รวม VAT)

(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

• กรณี โอนระหว า งลู ก ค า เดิ ม ที่ ซื้ อ ผ า น
ธนาคารเดียวกัน ไมคิดคาธรรมเนียม
• กรณี ลู ก ค าเดิ ม โอนให กั บ ลู ก ค ารายใหม
คิ ด ค าธรรมเนี ย มการโอนจากลู ก ค าใหม
250 บาท

(5) การขอแกไขชื่อทีจ่ ดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ย
และเงินตน

-

-

ไมคิดคาธรรมเนียม

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book)
ใหม (ยกเวน กรณีสมุดเต็ม)

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

คิ ด ค า ธรรมเนี ย มการออกสมุ ด พั น ธบั ต ร
(Bond Book) ใหม ตามอั ต ราที่ ธนาคาร
ประกาศ (เลมละ 50 - 100 บาท)
คิดคาธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองยอด
พัน ธบัต ร ตามอัต ราที ่ธ นาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

ไมคิดคาธรรมเนียม

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทำธุรกรรม : โอน ใชเปนหลักประกัน
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหนวยพันธบัตร
ขอออกพัน ธบัต รใหมห รือ แทนพัน ธบัต ร
ชำรุด สูญ หาย ขอเปลี ่ย นชื ่อ ชื ่อ สกุล
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

16. การขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไถถอน
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไถถอนได โดยสามารถกระทำไดตั้งแตวันที่
17 เมษายน 2565 เปนตนไป ดังนี้
16.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไดที่ธนาคาร
ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทำรายการซื้อตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกำหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกำหนดราคามาตรฐาน)
16.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดใหแกสถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นตามราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ การขายพันธบัตรไมสามารถกระทำไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. ประกาศ
กำหนด
/17. …
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17. การทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถทำธุรกรรมตาง ๆ เชน การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ โดยสามารถกระทำ
ไดตั้งแตวัน ที่ 17 เมษายน 2565 เปน ตน ไป ยกเวน การดำเนิน การเรื่อ งตาง ๆ เชน การโอนทางมรดก
การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชำระบัญชี การใชเปนหลักประกัน ใหกระทำได
หลังจากวันที่ทำรายการซื้อแลว 2 วันทำการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใชเปนหลักประกันไมสามารถ
กระทำไดตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด
ในการทำธุรกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดำเนินการได ดังนี้
17.1 พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ผูถือกรรมสิท ธิ์พัน ธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) หากประสงคจะดำเนินการเรื่องตาง ๆ
เชน ถอน-ฝาก โอนกรรมสิท ธิ์ ใหติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิท ธิ์ท ำรายการซื้อ โดยเปนไปตามพิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร และศูนยรับฝาก ดังนี้
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเปนใบพันธบัตร
พรอมแนบ Bond Book สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามขอ 15
(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแลวตองการนำฝากใหม)
ผู ถื อกรรมสิ ทธิ์ต องกรอกแบบฟอรมการฝากพั นธบั ตร พรอมแนบใบพั นธบั ตร สำเนาบั ตร
ประจำตั วประชาชน (กรณี บุ คคลธรรมดา) หรือสำเนาหนั งสื อจั ดตั้ งฯ และสำเนาบั ตรประจำตั วประชาชน
ผูมีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีคาธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามขอ 15
(3) การขายพันธบัตรกอนวันครบกำหนดไถถอน
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนกอนกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ราคาขาย
จะขึ้นอยูกับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการดังกลาว
(4) การโอนกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำได โดยอาจเปนการ
โอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนำ Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว
และตองกรอกแบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์ พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการโอน
กรรมสิทธิ์ระหวางลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคารายใหม
250 บาท ตอรายการ รวม VAT

/(5)…
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(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมแจงเปลี่ยนแปลงขอมูล พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจลงนาม
(กรณีนิติบุคคล) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อื่น ๆ แลวแตกรณี โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
(6) การขอออก Bond Book ใหม
ผูถือกรรมสิท ธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอออก Bond Book ใหม พรอมแนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจ
ลงนาม (กรณีนิติบุคคล) หรือใบแจงความ (กรณี Bond Book สูญหาย) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม การออก
Bond Book ใหม ตามขอ 15
(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ตองกรอกแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พรอมแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผูมีอำนาจลงนาม (กรณี นิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ตามขอ 15
(8) การขออายัดพันธบัตร
ธนาคารจะดำเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของสวนราชการ หรือผูมีอำนาจตามกฎหมาย
เชน กรมสรรพากร เจาพนักงานพิทักษทรัพย โดยธนาคารจะไมคิดคาธรรมเนียมในการดำเนินการอายัด
พันธบัตรดังกลาว
(9) การขอแกไขบัญชีรับคาเงินตน/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
ธนาคารจะดำเนินการสงขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหมใหกับศูนยรับฝาก โดยศูนยรับฝาก
คิดคาธรรมเนียมการขอแกไข กรณีเขาบัญชีไมได ตามขอ 15
17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
หากประสงคจะทำธุรกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธิ์
ไมประสงคจะไปดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมตาง ๆ ดวยตนเองที่ ธปท. ใหธนาคารรับเรื่องจากผูถือกรรมสิทธิ์
และดำเนินการดังตอไปนี้ เพื่อสงเรื่องตอให ธปท. ดำเนินการตอไป
17.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์
17.2.2 การใชเปนหลักประกันและถอนหลักประกัน
17.2.3 การขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์
17.2.4 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเปนฉบับยอย ๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แยกเปน
ฉบับยอย ๆ แลวจะตองเปนจำนวนเต็มพัน

/17.2.5 …
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17.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
17.2.6 การยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนด
การใหบ ริก ารแกผูถือ กรรมสิท ธิ์ในพัน ธบัต รตามขอ 17.2.1 – 17.2.6 ดังกลาวขา งตน
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงความจำนงไดโดยตรงที่ ธปท. สำนักงานใหญ หรือสำนักงานภาค แตหากติดตอผาน
ธนาคาร ธปท. จะดำเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชำระคาธรรมเนียมใหแก
ธปท. สำหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสำหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นฉบับละ 100 บาทหรือตามที่
ธปท. จะกำหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนด ธปท. ไมเก็บคาธรรมเนียม
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการดังกลาวจากผูถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท
18. การจายดอกเบี้ย
18.1 จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกป
จนกวาพันธบัตรจะครบกำหนดไถถอน โดยจายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 17 เมษายน 2565 การคำนวณ
ดอกเบี้ยคำนวณจากมูลคาตามราคาตราของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และนับตามจำนวน
วันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่เกิดขึ้นจริง ใหนับตามรายละเอียดการชำระเงินขอ 10) เศษของหนึ่งสตางคใหปด
ทิ้ง หากวันครบกำหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปจายในวันทำการถัดไป โดยไมนับวันหยุด
ตามประกาศ ธปท. ดั งกล าวเข ารวมเพื่ อคำนวณดอกเบี้ ยในงวดที่ ถึงกำหนดจายดอกเบี้ ย ยกเวน การจาย
ดอกเบี้ยงวดสุดทายใหคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันกอนวันไถถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป
18.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญ ชีเงินฝาก (ยกเวนบัญ ชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญ ชีเงินฝาก
ประจำ) ของผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝาก (กรณีไรใบตราสาร) หรือตามรายชื่อทาง
ทะเบียนของ ธปท. (กรณีมีใบตราสาร) ซึ่งเปนรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจาย
ดอกเบี้ยตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด
19. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
20. การไถถอนเงินตนเมื่อครบกำหนด
20.1 กำหนดจายคืนเงินตน (วันครบกำหนดไถถอน) ในวันที่ 17 มกราคม 2568 หากวันครบกำหนดไถถอน
ตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนวันครบกำหนดไถถอนเปนวันทำการถัดไป
20.2 วันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนเปนไปตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด
20.3 การจายคืนเงินตน
กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตนเขาบัญชี
เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ไดรับแจง
จากศูนยรับฝาก ซึ่งเปนรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนตามที่ ธปท.
ประกาศกำหนด
/กรณีพันธบัตร…
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กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทำไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกำหนดไถถอน
เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) คำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ไดกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยางที่ให
ไวกับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่ รบกำหนดไถถอน
(3) สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจำ) ที่รับรองสำเนาถูกตอง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา - ยื่นดวยตนเอง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
- ไมมายื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่รับรองสำเนาถูกตอง
กรณีนิติบุคคล แนบ - สำเนาเอกสารแสดงความเปนนิติบุคคล เชน หนังสือรับรองจากกระทรวง
พาณิชยออกไวไมเกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม
ประจำปค รั้งลา สุด ของสมาคม มูล นิธิ ฯลฯ ที่รับ รองสำเนาถูก ตอ ง
โดยผูมีอำนาจลงนาม และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม ที่รับรองสำเนาถูกตอง
การไถถอนพันธบัตรของผูเยาว การลงลายมือชื่อในคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ใหดำเนินการดังนี้
• ผูเยาวอายุต่ำกวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
• ผู เยาว อ ายุ ค รบ 15 ป บ ริ บู ร ณ แต ไม ถึ ง 20 ป บ ริบู ร ณ ให ผู เยาว แ ละผู ป กครองหรือ ผู แ ทน
โดยชอบธรรมลงลายมือชื่อรวมกัน
• ผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน และในคำขอรับคืน
เงินตนพันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนชื่อผูเยาวเทานั้น โดยผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทน
โดยชอบธรรมลงลายมือชื่อรวมกัน
หมายเหตุ - ยื่นดวยตนเอง ใหแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม
และสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตรประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณี
- ไมมายื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม และสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตร
ประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณี ทีร่ ับรองสำเนาถูกตอง
- ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม ตองเปนผูที่มีชื่ออยูในพันธบัตร
การไถถอนพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแกกรรม ใหผูจัดการมรดกยื่นเอกสารไถถอนแทน
พรอมคำสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

/21.
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21. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลีย่ นวงเงิน และกำหนดการจำหนายพันธบัตร รวมทัง้ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
22. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
www.krungthai.com
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

โทร. 1333
โทร. 0 2111 1111
โทร. 0 2888 8888 กด 819
โทร. 0 2777 7777
โทร 0 2265 8050 ตอ 5311, 5315, 5322
โทร 0 2271 7999 ตอ 5809, 5820

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1077-8
โทร. 0 7443 4800 ตอ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475
โทร. 0 4391 3423, 3425
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เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ผูซื้อตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ
บุคคลธรรมดา
ลำดับ
1
2

ชื่อเอกสาร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบาน
สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์
บุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ

ลำดับ
1
2

ชื่อเอกสาร
สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนตางดาว
สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)
ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ เอกสารประกอบการลงทะเบียนขางตน ไมตองนำสง ธปท. ใหธนาคารเก็บรักษาตามอายุความ
ทางกฎหมาย
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพยพเิ ศษรุน สงความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ทำไมการลงทุนในพันธบัตรรุนนี้จึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจำ
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตร โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร
จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินตนคืน ไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนตามระยะเวลา
กำหนดที่แนนอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจำหนายโดยสวนใหญจะกำหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากในขณะนั้น
2. ขอดีของการเปนพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
ผูถือกรรมสิทธิ์ไมตองมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร และเมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถถอน
ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตรโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ ทั้งนี้ใหผูถือกรรมสิทธิ์นำสมุดบัญ ชีเงินฝากและ Bond Book
ไปปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทำรายการซื้อ
3. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ตองทำอยางไร
ผูสนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งไดจาก 2 ชองทาง ดังนี้
3.1 การซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ผูซื้อจะตองดำเนินการตามขอ 3.2
และลงทะเบียนเพื่อเปดใชบริการระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application โดยผูซื้อจะไดรับความสะดวก
ในการซื้อและสามารถซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง
3.2 การซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะตองลงทะเบียนและเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคาร
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย) และทำรายการซื้อพันธบัตรไดตั้งแต
วันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 หรือจนถึงวันที่จำหนายไดครบวงเงิน
โดยผู ซื้ อ สามารถดาวน โ หลดใบจองซื้ อ ได ที่ เว็ บ ไซต ข องสำนั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
(http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels)
4. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
เมื่อผูซื้อชำระเงินในการซื้อพันธบัตรแลว มีหลักฐานเพื่อยืนยันการซื้อ ดังนี้
4.1 กรณีซื้อผานระบบอินเทอรเน็ต และ Mobile Application ผูซื้อจะไดรับหลักฐานการทำรายการ
ตามบริการของแตละธนาคารกำหนด
4.2 กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคาร ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สำหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยอาจออกใหในวันที่ซื้อหรือหลังวันที่ซื้อไมเกิน 2 วันทำการ (ไมรวมระยะเวลาจัดสง
ทางไปรษณีย) ขึ้นอยูกับพิธีปฏิบัติภายในของแตละธนาคาร สำหรับผูถือกรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book แลว สามารถ
นำ Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารที่ทำการซื้อหลังจากวันที่ซื้อ 2 วันทำการ
/เพื่อให...
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เพื่อใหผูถือกรรมสิทธิ์สามารถนำไปใชอางอิงสำหรับการทำธุรกรรมได ทั้งนี้ เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย ธนาคารจะออก
Bond Book และปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันในโอกาสแรก
รายการที่แสดงใน Bond Bookเปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่
จดทะเบียน และในวันที่ทำรายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของแตละธนาคาร โดยจะถือวา
ถู ก ต อ งเมื่ อรายการดั งกล าวตรงกั บรายการที่ บั นทึ กไว ที่ ธนาคาร ทั้ งนี้ จะแสดงเฉพาะพั นธบั ตรออมทรั พย
แบบไรใบตราสาร (Scripless) ตั้ งแต รุน พั น ธบั ต รออมทรัพ ยพิ เศษของกระทรวงการคลัง ในป งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ที่ ซื้ อ ผ า นธนาคารเท า นั้ น สำหรั บ การจ า ยคื น เงิ น ต น พั น ธบั ต รเมื่ อ ครบกำหนดไถ ถ อน
กระทรวงการคลังจะจายคืนตามราคาตรา (Par Value)
5. บุคคลใดบางที่สามารถซื้อพันธบัตรได
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลังมีวัตถุประสงคจำหนายใหกับผูซื้อ
รายยอย เพื่ อสงเสริมการออมใหกับประชาชน โดยกระทรวงการคลังไดกำหนดคุณ สมบัติของผูที่สามารถ
ซื้อพันธบัตรได คือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยโดยสามารถเขาซื้อพันธบัตรได
ตามวงเงิน และระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
6. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซือ้ พันธบัตรรุน นี้หรือไม
ไมตองใหความยินยอม
7. ซื้อพันธบัตรรุนเดียวกัน จำนวนเงินเทากัน ทำไมไดรบั ดอกเบี้ยงวดแรกไมเทากัน
เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรตางกัน ทำใหการนับจำนวนวันเพื่อนำไปคำนวณดอกเบี้ยไมเทากัน
โดยมีหลักเกณฑการนับวัน ใหนับวันที่ซื้อ ไมนับวันที่จายดอกเบี้ย เชน
- นาย ก. ซื้อพันธบัตรรุนอายุ 3 ป (SBST251B) ชำระดวยเงินสดจำนวน 500,000 บาท ในวันที่
17 มกราคม 2565 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 17 เมษายน 2565 การนับวันจะนับวันที่ 17 มกราคม 2565
จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2565 เปนจำนวน 90 วัน
- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุนอายุ 3 ป (SBST251B) ชำระดวยเงินสดจำนวน 500,000 บาท ในวันที่
19 มกราคม 2565 จายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 17 เมษายน 2565 การนับวันจะนับวันที่ 19 มกราคม 2565
จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2565 เปนจำนวน 88 วัน
ทั้งนี้ งวดตอไปจำนวนวันเพื่อนำไปคำนวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเทากัน
8. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุน นีท้ ำอยางไร
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถใชหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย เปนหลักฐานขอคืน
ภาษีประจำปได ในกรณีที่เงินไดสุทธิของทานเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกวารอยละ 15
9. การโอนดอกเบี้ยและเงินตนพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชี
เงินฝากประจำ) เจาของบัญชีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงิน

/10. …
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10. หากตองการรับดอกเบี้ยและเงินตนเปนเงินสดและเช็คจะทำไดหรือไม
ไมสามารถกระทำได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธิ์เทานั้น
11. หากตองการแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน หรือขอมูลอื่น ๆ
จะตองทำอยางไร
• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ติดตอธนาคารที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทำรายการซื้อ โดยนำ Bond Book และหลักฐานอื่นที่ตองใช
ในการอางอิงไปดวย
• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สำนักงานใหญ สำนักงานภาค หรือธนาคาร สำนักงานใหญ และสาขา
ทั่วประเทศ เพื่อสงตอให ธปท. ดำเนินการตอไป
12. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดำเนินการออกใหไดเลยหรือไม และคิดคาธรรมเนียมอยางไร
ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไรใบตราสาร) ใหได โดยคิดคาธรรมเนียม
การจัดทำหนังสือรับรองยอดพันธบัตร ตามอัตราที่แ ตละธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง
50 - 200 บาท ตอฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร)
13. ถามีความประสงคจะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไรใบตราสาร (Scripless) ใหเปนแบบมีใบตราสาร (Scrip)
ทำไดหรือไม เสียคาใชจายเทาใด ใชเวลาดำเนินการประมาณกี่วัน ลูกคาถึงจะไดรับใบพันธบัตร
ทำได โดยตองนำ Bond Book ไปติดตอธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีคาธรรมเนียม
ในการดำเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ตอรายการ (แลวแตกรณี) ประกอบดวย
1) คาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับศูนยรับฝาก 65 บาทตอรายการ ไมรวม VAT
2) คาธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ตองจายให ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทตอฉบับ
กรณีนิติบุคคล 100 บาทตอฉบับ ไมคิด VAT
3) คาธรรมเนียมการดำเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ตองจายใหธนาคาร
200 บาทตอรายการ รวม VAT
ลูกคาจะไดรับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไมรวมการจัดสงใบพันธบัตร) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละธนาคาร
14. การขอออกใบพันธบัตรตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2565 สามารถออกเปนชือ่ บุคคลอืน่ ที่มิใชผูซอื้ ในครั้งแรก
ไดหรือไม เชน นาย ก.ซื้อ แตขอออกใบเปนชื่อ นาย ข.
นาย ก. จะตองทำการโอนใหนาย ข. กอน โดยตองนำ Bond Book ไปติดตอที่ธนาคาร และกรอก
แบบฟอรมแจงการโอนกรรมสิทธิ์พรอมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางลูกคารายเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปนการโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางลูกคารายเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกคารายใหม
250 บาท ตอรายการ รวม VAT แลวจึงขอออกใบพันธบัตรเปน นาย ข.
/15. …
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15. การไถถอนคืนเงินตนพันธบัตรเมื่อครบกำหนดตองดำเนินการอยางไร
กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจายคืนเงินตนพันธบัตร โดยโอนเงินตนเขาบัญชี
เงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผูถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ไดรับแจง
จากศูนยรับฝาก ซึ่งเปนรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดทายกอนวันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายคืนเงินตนตามที่ ธปท.
ประกาศกำหนด
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจายคืนเงินตนพันธบัตรจะกระทำไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงแบบคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกำหนดไถถอน
เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) คำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ไดกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอยางที่ให
ไวกับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ทีค่ รบกำหนดไถถอน
(3) สำเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผูถือกรรมสิทธิ์ (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจำ) ที่รับรองสำเนาถูกตอง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา - ยื่นดวยตนเอง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
- ไมมายื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่รับรองสำเนาถูกตอง
กรณีนิติบุคคล แนบ - สำเนาเอกสารแสดงความเปนนิติบุคคล เชน หนังสือรับรองจากกระทรวง
พาณิชยออกไวไมเกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม
ประจำปครั้งลาสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสำเนาถูกตองโดย
ผูมอี ำนาจลงนาม และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม ที่รับรองสำเนาถูกตอง
การไถถอนพันธบัตรของผูเยาว การลงลายมือชื่อในคำขอรับคืนเงินตนพันธบัตร ใหดำเนินการดังนี้
• ผูเยาวอายุต่ำกวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
• ผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือชื่อรวมกัน
• ผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ อนุโลมไมตองแจงบรรลุนิติภาวะกอนไถถอน และในคำขอรับคืนเงินตน
พันธบัตรใหระบุบัญชีรับเงินตนเปนชื่อผูเยาวเทานั้น โดยผูเยาวและผูปกครองหรือผูแทนโดย
ชอบธรรมลงลายมือชื่อรวมกัน
หมายเหตุ - ยื่นดวยตนเอง ใหแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม
และสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตรประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณี
- ไมมายื่นดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม และสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบานหรือบัตร
ประจำตัวประชาชนผูเยาว แลวแตกรณี ทีร่ ับรองสำเนาถูกตอง
- ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม ตองเปนผูที่มีชื่ออยูในพันธบัตร
/การไถถอน…

พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุนสงความสุขของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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การไถถอนพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์ทถี่ ึงแกกรรม ใหผูจดั การมรดกยื่นเอกสารไถถอนแทน
พรอมคำสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
16. การโอนพันธบัตรใหแกทายาท ในกรณีที่ผูถือกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตรถึงแกกรรม
• กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless)
ผูจดั การมรดกติดตอยื่นขอจัดการมรดกที่ธนาคารตัวแทนจำหนาย
• กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
ผูจัดการมรดกติดตอ ธปท. โดยยื่นคำรองขอจัดการมรดกของผูถึงแกกรรม ตามระเบียบที่ ธปท.
กำหนด
17. การโอนเปลี่ยนมือระหวางธนาคารทำไดหรือไม
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทำได โดยอาจเปนการโอน
ใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารเดียวกัน แตไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางธนาคารได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนำ Bond Book ไปติดตอธนาคารที่ไดฝากพันธบัตรไว
18. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุน นี้มอี ะไรบาง
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไมมีความเสี่ยงจากการสูญเงินตน แตอาจมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตร
อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตร เชน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
จะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนดไวบนหนาพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร
ในกรณี ที่น ำพั น ธบั ตรไปขายใหกับ สถาบั นการเงิน หรือบุคคลอื่น กอนวันครบกำหนดไถถอน
มีความเปนไปไดที่จะไดรับเงินตนคืนไมเทากับ 1,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวา
หรือนอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตรจนถึง
วันครบกำหนดแลว จะไดรับคืนเงินตนเต็มจำนวนเสมอ
ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตาง ๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
http://www.thaibma.or.th

