21 มิถุนายน 2565
เรียน ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ ฝชพ.(23) ว. 973/2565 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบัญชี รับดอกเบี้ยและเงินต้นของ
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหนังสือที่ ฝชพ.(ว) 32/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
2565 แจ้งวิธีการชาระดอกเบี้ยและใช้เงินตามตั๋วเงินคลังและพันธบัตรประเภทมีใบตราสารให้ท่านทราบว่า
เมื่อถึงกาหนดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ธปท. จะโอนดอกเบี้ยหรือเงินต้นเข้าบัญชีของผู้ถือกรรมสิ ทธิ์
ผู้รับหลั กประกัน ตามที่ผู้รับหลักประกันและผู้วางหลักประกัน ตกลงกัน หรือผู้รับตามที่ ธปท. กาหนด
ตามรายชื่อทีป่ รากฏในทะเบียนกรรมสิทธิ์ สาหรับการจ่ายคืนเงินต้นตามตั๋วเงินคลังและพันธบัตรประเภท
มีใบตราสาร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่จาเป็นต้องยื่นคาขอรับคืนเงินต้น และคืนใบตราสารให้ ธปท. เว้นแต่กรณี
นาตราสารหนี้ดังกล่าวใช้เป็นหลักประกัน ผู้วางหลักประกันหรือผู้รับหลักประกันยังคงต้องยื่นคาขอรับคืน
เงินต้นและเอกสารประกอบตามที่ ธปท. กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอนและการใช้ตราสารหนีเ้ ป็นหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นั้น
ธปท. ได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกรรมสิทธิ์ของท่านพบว่า ท่านแจ้งชื่อบัญชีรับเงินไม่ตรงกับ
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่าน จึงขอให้ท่านโปรดดาเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง
บัญชีรับเงินให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ธปท. จะชาระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ท่านเมื่อมีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินให้ถูกต้องแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการตามคาแนะนาในสิ่งที่ส่งมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางวิภา ผดุงชีวิต)
รองผู้อานวยการ สานักจัดการชาระเงินและพันธบัตร
ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
ผู้ว่าการแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาแนะนา และแบบฟอร์มคาขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
ส่วนพันธบัตร ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
โทรศัพท์ 0 2283 5900
(ขออภัย หากท่านได้แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้)

คําแนะนํา
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินตน โดยยื่นคําขอจดทะเบียน
ประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ (แบบฟอรมแนบ หรือ Download จาก QR Code) และเอกสารประกอบ
ดังนี้
1. เอกสารแสดงตัว
กรณีบุคคลธรรมดา บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่สวนราชการออกใหที่มีเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก ของผูถือกรรมสิทธิ์
กรณีนิติบุคคล
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชยที่ออกไวไมเกิน 1 เดือน หรือหนังสือแสดง
ความเปนนิติบุคคลที่ออกโดยสวนราชการและเอกสารแสดงตัวของผูมีอํานาจลงนาม
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยเจาของบัตร หรือ ผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคล
ชองทางสงเอกสารไปที่ ธปท. 2 ชองทาง ดังนี้
1. สงทางไปรษณียล งทะเบียน ไปที่สวนพันธบัตร ฝายการชําระเงินและพันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานใหญ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 หรือ
2. ยื่นเอกสารผานธนาคารตัวแทนจําหนายที่ทานซื้อพันธบัตร
กรณีมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือตองการสอบถามและตรวจสอบขอมูลบัญชีรับเงินของตราสารหนี้
สามารถติดตอไดที่ Call Center ธนาคารแหงประเทศไทย โทร. 1213 และ 0 2283 5900 (จันทร-ศุกร
เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
QR Code แบบฟอรมคําขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

คาขอ จดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

A

เลขทีเ่ อกสาร

วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ...............
เรียน ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อผูถ้ อื กรรมสิ ทธิ์ ในตราสารหนี้

จดทะเบียนประวัตผิ ถู้ อื กรรมสิทธิในตราสารหนี
้
์
เปลีย่ นแปลงทะเบียนประวัตผิ ถู้ อื กรรมสิทธิในตราสารหนี
้
์
เลขทะเบียน

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
2. สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์ .......................................... เลขที่ ................................ หมู่ .................... หมูบ่ า้ น ......................................................................................
ตรอก/ซอย ................................................................................................ ถนน .......................................................................................................
ตาบล/แขวง .............................................. อาเภอ/เขต ..........................................................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ................
สาหรับตราสารหนี้
ทุกฉบับ
บางฉบับ (ระบุรนุ่ และ/หรือ เลขทีต่ น้ ท้าย) .................................................................................................
…………………………………………………………………………………...........………………………..…………………………………...…………..
3. การขอรับเงิ นค่าดอกเบีย้ /ต้นเงิ นตราสารหนี้
นาเข้าบัญชีเงินฝากของ ..................
...................................................................................................................................................................................
ธนาคาร ....................................................................................................................................
สาขา........................................................................................
ประเภทบัญชี ..........................................................................................................................
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
สาหรับตราสารหนี้
ทุกฉบับ
บางฉบับ (ระบุรนุ่ และ/หรือ เลขทีต่ น้ ท้าย) ..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………...…………..……..............
4. วิ ธีรบั ใบนาส่งดอกเบีย้ ตราสารหนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ ง )
4.1 ส่งทางไปรษณียต์ ามสถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้น
4.2 อืน่ ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................................
5. การเสียภาษี
5.1 บุคคลธรรมดา เสียภาษี
5.2 นิตบิ ุคคล
เสียภาษี
ไม่เสียภาษี พร้อมแนบเอกสารการได้รบั ยกเว้นภาษีอากรจากกรมสรรพากร จานวน ..................... ฉบับ
โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
6. อื่น ๆ (ระบุ)
6.1 แจ้งบรรลุนติ ภิ าวะ
6.2 อืน่ ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ สถานทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ลายมือชือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากสาหรับรับเงินค่าดอกเบีย้ /ต้นเงินตราสารหนี้ ฯลฯ เพือ่ ใช้ประกอบการทาธุรกรรมด้านพันธบัตรและ
ตราสารหนี้ และเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้ โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บ 10 ปี
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิ ดเผย ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ อี านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล
อนึ่ง ท่านมีสทิ ธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้จากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562

ฉะนัน้ ขอท่านได้โปรดพิจารณาดาเนินการให้ดว้ ย
ลงชือ่ .............................................................................................
(.............................................................................................)
บันทึก/แก้ไขข้อมูล .................................................. ตรวจ .............................................................................. ผูต้ รวจสอบลายมือชือ่ ........................
ข้อมูลติ ดต่อของ ธปท.
ส่วนพันธบัตร ฝ่ ายการชาระเงินและพันธบัตร
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Email Address : PBD-BondServiceTeam@bot.or.th

ข้อมูลติ ดต่อของเจ้าหน้ าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)
เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท .
สถานทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Email Address : DPO@bot.or.th

