รู้ก่อนซื้อพันธบัตร พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
อายุพันธบัตร
อัตราดอกเบีย้
วงเงินจาหน่ายรวม

ผู้มีสิทธิ์จอง ระยะเวลา
และช่องทางการจอง

วันที่จาหน่ายทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

วงเงินซื้อ
ขั้นต่า-ขั้นสูง
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
วิธีจัดจาหน่าย

การชาระเงิน

หลักฐานที่ได้รับ
จากการซื้อ

3 ปี และ 7 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบีย้ แบบคงที่ ร้อยละ 1.70 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ แบบคงที่ ร้อยละ 1.95 ต่อปี
15,000 ล้านบาท
เฉพาะบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ถอื กรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี ที่จะครบ
กาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (SB19DA) โดยกาหนดวงเงินการจองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมแต่ละธนาคาร ยกเว้น ธ. ไทยพาณิชย์
ระยะเวลา
ช่องทางดาเนินการ
จอง
วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562
BOND DIRECT Application/ Line@bonddirect
ชาระเงิน วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562 เคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย : ชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
สามารถจองผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผูจ้ ัดจาหน่าย 3 แห่ง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึง
เคาน์เตอร์ธนาคารปิดทาการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และ
นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน
สามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน
สถานศึกษาเอกชน สหกรณ์ และนิติบุคคลที่แสวงหากาไร)
วงเงินซื้อขั้นต่า 1,000 บาท (1 หน่วย) – ไม่จากัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ ราคาจาหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็น
จานวนเท่าของ 1,000 บาท
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบีย้
- พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2569
13 มิถุนายน และ 13 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 มิถุนายน 2563
 จาหน่า ยผ่า นเคาน์เตอร์ทุก สาขา เครื่อ ง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ของธนาคารกรุง เทพ ธนาคารกรุง ไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้ง BOND DIRECT Application ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต Mobile
Application ผู้ซื้อ ต้อ งติดต่อ สาขาเพื่อ ขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อ น ยกเว้นกรณีที่ลงทะเบียนพันธบัตรแล้ว สามารถทารายการซื้อ
ผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application ได้ตามวิธีก ารของแต่ละธนาคารผู้จัด จาหน่าย สาหรับ ผู้ซื้อผ่าน BOND
DIRECT Application จะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย
 ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันที
เมื่อสิ้นสุดการทารายการซื้อ
 ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application : ชาระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 24 เมษายน 2563 ไม่รับชาระด้วยเช็ค) โดยสั่งจ่าย
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี”
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี”
 กรณีชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชาระ
หลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
 กรณีชาระด้วยเช็ค หากชาระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ทารายการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ
ในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
หากชาระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย รายการจองซื้อจะถือเป็น
รายการของวันทาการถัดไป และดอกเบีย้ จะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชาระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารผู้จัดจาหน่ายกาหนด
 ผู้ซื้อที่ได้ดาเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
 ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการทีพ่ ิมพ์จากเครื่อง ATM
 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ได้รับหลักฐานการทารายการตามบริการของแต่ละธนาคารผู้จัดจาหน่ายกาหนด
 ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application : หากชาระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย จะได้รับหลักฐานการทารายการ
ตามบริการที่ธนาคารกาหนด กรณีชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ จะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
ผู้ซื้อรายใหม่ : ได้รับสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการจากธนาคารผู้จัดจาหน่าย
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซื้อหลังวันทารายการซื้อ 15 วันทาการ
รุ่นอายุ 3 ปี (SB22DA)
รุ่นอายุ 7 ปี (SB26DA)

รู้ก่อนซื้อพันธบัตร พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
การเปลีย่ นแปลงชื่อ
ที่อยู่ บัญชีรบั ดอกเบีย้ /
เงินต้น และการทาธุรกรรม
เกี่ยวกับพันธบัตร

ติดต่อธนาคารผู้จัดจาหน่ายที่ทารายการซื้อ
 การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกาหนดไถ่ถอน สามารถทารายการได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน
ให้กระทาได้หลังจากวันที่ทารายการซื้อ 15 วันทาการ

การเสียภาษี

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ต่อปี) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูล
พันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อ พันธบัตรและตราสารหนี้)
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ในวันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับ คืน
ใบพันธบัตร

การทาธุรกรรมเกีย่ วกับพันธบัตรอาจมีคา่ ธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน (รับได้ที่ธนาคารผูจ้ ัดจาหน่าย)

การจ่ายคืนเงินต้น
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการ
ทาธุรกรรม ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ประเภทธุรกรรม
กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
(ต่อรายการไม่รวม VAT)
65 บาท

10 บาท

ผู้เรียกเก็บ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

ธนาคารผู้จัดจาหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

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

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ทีอ่ ยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินต้น
(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณี
สมุดเต็ม)
(7) การขอหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร

-

-

-

-

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็น
หลักประกัน ถอนหลักประกัน ขอแยก
ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตร
ใหม่หรือแทนพันธบัตรชารุด สูญหาย
ขอเปลี่ยนชื่อ ชือ่ สกุล ขอหนังสือ
รับรองยอดพันธบัตร

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

 กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่
250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ
(เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com 2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.ktb.co.th 3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 กด 819 www.kasikornbank.com
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scb.co.th 5. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5308, 5303, 5217, 5315 หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809 www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
- สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร โทร. 1213
- สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4422-3, 4425, 0 7423 8475
- สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8
- สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3424-5
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กระทรวงการคลัง

Ministry
of Finance
www.mof.go.th

หนังสือชี้ชวนการจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
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หนังสือชี้ชวนการจาหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พันธบัตร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุ
อัตราดอกเบี้ย
รุ่นอายุ 3 ปี (SB22DA)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 1.70 ต่อปี

รุ่นอายุ 7 ปี (SB26DA)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 1.95 ต่อปี

2. กระทรวงการคลังจะจัดจาหน่ายพันธบัตร จานวนรวม 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี
และรุ่นอายุ 7 ปี โดยผู้มีสิทธิ์จองสามารถจองพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้ งที่ 1 ผ่ าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9
ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และชาระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13
ธันวาคม 2562 จนถึงเคาน์เตอร์ธนาคารปิดทาการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้จัด
จาหน่าย 3 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และจาหน่ายเป็นการทั่วไปตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา
15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ระบบ
อินเทอร์ เน็ ต และ Mobile Application ของธนาคารผู้ จัดจาหน่ าย 4 แห่ ง ประกอบด้ว ยธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ การซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อ ต้อ งติด ต่อ
สาขาเพื่อขอลงทะเบียนพันธบัตรก่อน ยกเว้นกรณีที่ลงทะเบียนพันธบัตรแล้ว สามารถทารายการซื้อผ่านเครื่อง
ATM ระบบอินเทอร์เน็ ต และ Mobile Application ได้ตามวิธีการของแต่ละธนาคารผู้ จัดจาหน่าย นอกจากนี้
ผู้ซื้อสามารถซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นการชาระเงินผ่าน
Mobile Application และเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย (จากัด) มหาชน โดยผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์
ของธนาคารกรุงไทย โดยผู้ซื้อสามารถซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น.
ของวันที่ 24 เมษายน 2563
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”
6. ผู้รับฝากพันธบัตร : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์รับฝาก”
7. ราคาจาหน่ายและวงเงินซื้อขั้นต่า-ขั้นสูง
ราคาจาหน่าย หน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็นจานวนเท่าของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่า 1,000 บาท
(1 หน่วย) โดยไม่จากัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
/ 8. …
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8. ผู้มีสิทธิ์จอง
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ของ
กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่
13 ธั นวาคม 2562 โดยก าหนดวงเงิน การจองไม่ เกิ น วงเงิ น ที่ ล งทุ น ไว้เดิ ม แต่ ล ะธนาคาร ยกเว้ น ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
9. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร
โดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน
สหกรณ์ และนิติบุคคลที่แสวงหากาไร)
10. วิธีการซื้อพันธบัตร
ผู้ซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์) โดยชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น
การลงทะเบียน ใช้หลักฐาน ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการลงทะเบียน)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ของผู้ซื้อ
ที่เปิ ดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่
ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ทารายการซื้อเท่านั้น
กรณีซื้อพันธบั ตรผ่านเครื่อง ATM หากผู้ซื้อทาบัตร ATM ใหม่ ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทาบัตร
ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ
11. การชาระเงิน
กรณีการจองผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect
ผู้มีสิทธิ์จองสามารถชาระเงินภายในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2562 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้จัดจาหน่าย
3 แห่ ง ประกอบด้ ว ยธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย และธนาคารกสิ กรไทย ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
โดยสามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค ตามรายละเอียดการชาระเงินกรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
กรณีซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทาธุรกรรม
ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ย
จะเริ่มนับตั้งแต่วันทาการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูง ที่ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile
Application เป็นไปตามแต่ละธนาคารประกาศหรือกาหนด
กรณีการซื้อผ่าน BOND DIRECT Application
ผู้ซื้อสามารถชาระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ และสามารถชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถ
ชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค ตามรายละเอียดการชาระเงินกรณีซื้อผ่าน Mobile Application
และกรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
/กรณี...

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

3

กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
สามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
1. กรณีชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ
ตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชาระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ย
จะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
2. กรณีชาระด้วยเช็ค
• สั่งจ่าย
- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี”
- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี”
• ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 24 เมษายน 2563 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)
• เรียกเก็บได้ในสานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชาระเงินค่าพันธบัตร
หากชาระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ทารายการ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
หากชาระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. รายการจองซื้อ
จะถือเป็นรายการของวันทาการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชาระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารกาหนด
ผู้ซื้อที่ได้ดาเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
12. การระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ในการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อระบุชื่อได้เพียงหนึ่งชื่อเท่านั้น โดยชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
จะต้องตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น
หากผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการเปิด
บัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และหากต้องการถอนหลักทรัพย์ ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องให้ความยินยอมเช่นกัน ทั้งนี้ บัญชี
เงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้นจะต้องเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีการถอนออกจากระบบ
ไร้ใบตราสาร (Scripless) มาเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะออกใบพันธบัตรจดทะเบียนใน
นามของผู้เยาว์โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งในทางกฎหมายกรรมสิทธิ์ในใบพันธบัตรฉบับนี้จะเป็น
ของผู้เยาว์
13. การระบุวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในบัญชีฝากหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์พันธบัตรที่ระบุในบัญชีฝากหลักทรัพย์ เป็นวันเดียวกันกับวันที่ กค. ได้รับเงิน
จากธนาคาร
14. หลักฐานที่ได้รับจากการซื้อพันธบัตร
- กรณีที่ซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง ATM เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการชาระค่าซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการทารายการตามบริการ
ของแต่ละธนาคารกาหนด
/-กรณี...
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- ก ร ณี ซื้ อ ผ่ า น BOND DIRECT Application ห า ก ช า ร ะ เงิ น ผ่ า น Mobile Application ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการทารายการตามบริการที่ธนาคารกาหนด กรณีชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สาหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้ รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ สาหรับผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยู่แล้ว ให้นา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคาร
ที่ทารายการซื้อภายหลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนาไปใช้อ้างอิง สาหรับการ
ทาธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value)
ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตร
แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนา Bond Book ที่ได้รับ
ตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้
ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อเท่านั้น สาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value)
15. การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การประกัน
ทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือ บุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร
รายละเอียดตามข้อ 16
16. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการทาธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์
ผู้เรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม
กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพั นธบั ตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร

(2) การฝากพั น ธบั ต รเข้ า ระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)
(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

ธปท.
(ไม่คิด VAT)

ธนาคาร
(ต่อรายการ รวม VAT)

65 บาท

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

200 บาท

10 บาท

10 บาท/รายการ

 กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคารคิด
250 บาท

-

-

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

-

 กรณี โ อนระหว่ า งลู ก ค้ า เดิ ม ที่ ซื้ อ ผ่ า น
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่
คิดค่าธรรมเนียมการโอนจากลูกค้าใหม่
250 บาท

/ประเภท...
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ผู้เรียกเก็บ
ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการไม่รวม VAT)

ธปท.
(ไม่คิด VAT)

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ ใน
พันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น

-

-

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(6) การขอออกสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book)
ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

คิดค่ าธรรมเนี ยมการออกสมุ ดพั นธบั ตรฯ
(Bond Book) ใหม่ ตามอั ต ราที่ ธ นาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิ ดค่ าธรรมเนี ยมการจั ดท าหนั งสื อรั บรอง
ยอดพัน ธบัต ร ตาม อัต ราที ่ธ นาคาร
ประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

ประเภทธุรกรรม

(9) การขอแก้ ไขบั ญ ชี รับค่ าเงินต้ น/ดอกเบี้ ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การท าธุรกรรม : โอน ใช้ เป็ น หลัก ประกั น
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่ วยพั นธบั ตร
ขอออกพัน ธบัต รใหม่ห รือ แทนพัน ธบัต ร
ช ารุด สูญ ห าย ขอเป ลี ่ย นชื ่อ ชื ่อ สกุล
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

ธนาคาร
(ต่อรายการ รวม VAT)

17. การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
โดยดาเนินการได้ดังนี้
17.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดได้ที่ธนาคาร
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ ตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารจะมีการกาหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกาหนดราคามาตรฐาน)
17.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Script) สามารถขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดให้แก่สถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นตามราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ การขายพันธบัตรไม่สามารถกระทาได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศ
กาหนด
18. การทาธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรจากธนาคาร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถทาธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การถอน-ฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ กระทาได้ตั้งแต่วันที่
13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอัน
เนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญ ชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทาได้ห ลังจากวันที่ทา
รายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถกระทาได้ตั้งแต่วันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกาหนด
ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพันธบัตร สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
18.1 พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
/ผู้ถือ...
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ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หากประสงค์จะดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
เช่น ถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ให้ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ โดยเป็นไปตามพิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร และศูนย์รับฝาก ดังนี้
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless มาเป็นใบพันธบัตร
พร้อมแนบ Bond Book สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการถอนพันธบัตร ตามข้อ 16
(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless (ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)
ผู้ ถื อกรรมสิ ทธิ์ ต้ องกรอกแบบฟอร์ มการฝากพั นธบั ตร พร้อมแนบใบพั นธบั ตร ส าเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้มี
อานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยมีค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตร ตามข้อ 16
(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องดาเนินการตามวิธีปฏิบัติในการขายคืนก่อนกาหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ราคา
ขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดาเนินการดังกล่าว
(4) การโอนกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทาได้ โดยอาจเป็นการ
โอนให้ กับลู กค้ารายใหม่หรือลู กค้าเดิมภายในกลุ่ มผู้ถือกรรมสิ ทธิ์ที่ซื้อผ่ านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนา Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้
และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอน
กรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT
(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มีอานาจลงนาม
(กรณีนิติบุคคล) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อื่น ๆ แล้วแต่กรณี โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
(6) การขอออก Bond Book ใหม่
ผู้ ถื อกรรมสิ ท ธิ์ ต้ องกรอกแบบฟอร์ มการขอออก Bond Book ใหม่ พร้ อมแนบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชน (กรณีบุ คคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มี
อ านาจลงนาม (กรณีน ิต ิบ ุค คล) หรือ ใบแจ้ง ความ (กรณี Bond Book สูญ หาย) โดยธนาคารจะคิด
ค่าธรรมเนียม การออก Bond Book ใหม่ ตามข้อ 16
(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร พร้อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสาเนาหนังสือจัดตั้งฯ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอดพันธบัตร
ตามข้อ 16
/ (8) …
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(8) การขออายัดพันธบัตร
ธนาคารจะดาเนินการอายัดพันธบัตร ตามหนังสือของส่วนราชการ หรือผู้มีอานาจตามกฎหมาย
เช่น กรมสรรพากร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดาเนินการอายัด
พันธบัตรดังกล่าว
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
ธนาคารจะดาเนินการส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากใหม่ให้กับศูนย์รับฝาก โดยศูนย์รับฝาก
คิดค่าธรรมเนียมการขอแก้ไข กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ ตามข้อ 16
18.2 พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip)
หากประสงค์จะทาธุรกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ไม่ประสงค์จะไปดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
และดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเรื่องต่อให้ ธปท. ดาเนินการต่อไป
18.2.1 การโอนกรรมสิทธิ์
18.2.2 การใช้เป็นหลักประกันและถอนหลักประกัน
18.2.3 การขอแก้ไขชื่อจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์
18.2.4 การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอแยกพันธบัตรเป็นฉบับย่อย ๆ ได้ แต่ราคาพันธบัตรที่ แยกเป็น
ฉบับย่อย ๆ แล้วจะต้องเป็นจานวนเต็มพัน
18.2.5 การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย
18.2.6 การยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนด
การให้บ ริก ารแก่ผู้ถือ กรรมสิท ธิ์ในพัน ธบัต รตามข้อ 18.2.1 – 18.2.6 ดังกล่าวข้า งต้น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งความจานงได้โดยตรงที่ ธปท. สานักงานใหญ่ หรือสานักงานภาค แต่หากติดต่อผ่าน
ธนาคาร ธปท. จะดาเนินการให้ทันทีที่ได้รับเรื่องจากธนาคาร โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องชาระค่าธรรมเนียมให้แก่
ธปท. สาหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสาหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นฉบับละ 100 บาทหรือตามที่
ธปท. จะกาหนดภายหลัง ยกเว้นการยื่นไถ่ถอนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนด ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท
19. การจ่ายดอกเบี้ย
19.1 จ่ายปี ละ 2 งวด คือ วันที่ 13 มิถุนายน และ 13 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนด
ไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 การคานวณดอกเบี้ย คานวณจากมูลค่าตาม
ราคาตราของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับ ตามจานวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่
เกิดขึ้นจริง ให้นับตามรายละเอียดการชาระเงินข้อ 11) เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ย
ตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพื่อ
คานวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกาหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้คานวณดอกเบี้ยจนถึงวัน
ก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป
19.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา)
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก (กรณีไร้ใบตราสาร) หรือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท.
(กรณีมีใบตราสาร) ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท.
ประกาศกาหนด
/ 20. …
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20. การหักภาษี ณ ที่จ่าย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
21. การไถ่ถอนเงินต้นเมื่อครบกาหนด
21.1 กาหนดจ่ายคืนเงินต้น (วันครบกาหนดไถ่ถอน)
- พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565
- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2569
หากวันครบกาหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ให้เลื่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
21.2 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นเป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศกาหนด
21.3 การจ่ายคืนเงินต้น
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็ นรายชื่อ ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่
ธปท. ประกาศกาหนด
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทาได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย
(1) คาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
(3) สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา) ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
- ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล แนบ - สาเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง
พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม
ประจาปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอานาจลงนาม และ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์ การลงลายมือชื่อในคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดาเนินการดังนี้
 ผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือชื่อร่วมกัน
 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในคาขอรับคืนเงินต้น
พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมลงลายมือชื่อร่วมกัน
หมายเหตุ - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ ยาว์ แล้วแต่กรณี
/- ไม่มา...
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- ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสาเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร
การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน
พร้อมคาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
22. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุ่น วงเงิน และกาหนดการจาหน่ายพันธบัตร
รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
23. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
www.bangkokbank.com

โทร. 1333

2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
www.ktb.co.th

โทร. 0 2111 1111

3. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
www.kasikornbank.com

โทร. 0 2888 8888 กด 819

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
www.scb.co.th

โทร. 0 2777 7777

5. สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง
www.pdmo.go.th

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5308, 5303, 5217, 5315
โทร 0 2271 7999 ต่อ 5809

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1077-8
โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4422-3, 4425, 0 7423 8475
โทร. 0 4391 3423-5

/เอกสาร...
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เอกสารประกอบการลงทะเบียน
ผู้ซื้อต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กรณีนิติบุคคล ผู้ที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจจัดการตราสารหนี้" ต้องเป็นผู้ ที่มีอานาจ
ลงนามตามข้อบังคับหรือระเบียบของนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
2
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา)
ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์

ลาดับ
1
2

ลาดับ
1
2
3
4
5
6

บุคคลธรรมดาที่เป็นชาวต่างชาติ
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือสาเนาบัตรประจาตัวคนต่างด้าว
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา)
ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์
มูลนิธิ
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ
สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
สาเนาข้อบังคับของมูลนิธิ ที่กาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
สาเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หากไม่ได้
แนบมา ธปท. จาเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของมูลนิธิ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา)

/สมาคม...
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สมาคม
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองค์การ หรือทะเบียนสมาคม
สาเนาข้อบังคับของสมาคม ที่กาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
สาเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษี หากไม่ได้
แนบมา ธปท. จาเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสมาคม (ยกเว้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา)
วัด
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสาหรับวัดที่จัดตั้งก่อน พ.ศ. 2484
สาเนาใบตราตั้งเจ้าอาวาส
หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจของวัดให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตรพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของวัด (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา)
สภากาชาดไทย
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
รายชื่อคณะกรรมการ
สาเนาข้อบังคับ หรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนั งสื อมอบอ านาจจากผู้ มี อ านาจขององค์ กรให้ มาด าเนิ นการซื้ อพั นธบั ตรพร้ อมส าเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสภากาชาดไทย (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา)
/สถานศึกษา...
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สถานศึกษาของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สาเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
สาเนาประกาศสานักนายกฯ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี หรืออาจารย์ใหญ่ หรือคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจ
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของสถานศึกษา (ยกเว้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา)
โรงพยาบาลของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สาเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้อานวยการ หรือประธานกรรมการ
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจขององค์กรให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของโรงพยาบาล (ยกเว้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา)
นิติบุคคลอื่น
ชื่อเอกสาร
สาเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
สาเนาข้อบังคับหรือระเบียบกาหนดผู้มีอานาจลงนามในการทาธุรกรรมทางการเงิน
หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มาดาเนินการซื้อพันธบัตร พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากในนามของนิติบุคคล (ยกเว้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา)

หมายเหตุ เอกสารประกอบการลงทะเบียนข้างต้น ไม่ต้องนาส่ง ธปท. ให้ธนาคารเก็บรักษาตามอายุความ
ทางกฎหมาย

/ถาม-ตอบ...
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
1. ทาไมการลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้จึงน่าสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจา
กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตร โดยมอบหมายให้ ธปท. เป็นนายทะเบียน การลงทุนในพันธบัตร
จึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่
ตามระยะเวลากาหนดที่แน่นอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในขณะที่ออกจาหน่ายโดยส่วนใหญ่จะกาหนดให้สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น
2. ข้อดีของการเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) คืออะไร
เมื่อพันธบัตรครบกาหนดไถ่ถอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องคืนใบพันธบัตรให้ ธปท. โดยเงินต้นจะโอน
เข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์อัตโนมัติ
และไม่ต้องมีภาระในการเก็บรักษาใบพันธบัตร ทั้งนี้ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นาสมุดบัญชีเงินฝากและ Bond Book
ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทารายการซื้อ
3. ทาอย่างไรจึงจะสามารถจองพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ได้
ผู้ มี สิ ทธิ์ จ องคื อบุ คคลธรรมดาที่ ถื อสั ญ ชาติ ไทย หรื อมี ถิ่ น ที่ อยู่ ในประเทศไทย และเป็ น ผู้ ถื อ
กรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA)
ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดวงเงินการจองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมแต่ละ
ธนาคาร ยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
4. สนใจซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องทาอย่างไร
ผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งได้จาก 4 ช่องทาง ดังนี้
4.1 การซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร
(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) และทารายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่
13 ธันวาคม 2562 - 24 เมษายน 2563 หรือจนถึงวันที่จาหน่ายได้ครบวงเงินตามที่แต่ละธนาคารได้รับจัดสรร
โดยผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(http://www.pdmo.go.th/th/bond-channels)
4.2 การซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะต้องดาเนินการตามข้อ 4.1 และแจ้งธนาคารเพื่อขอทาบัตร ATM
ซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ซื้อจะสามารถดาเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ทุกเครื่องของธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคาร
4.3 การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะต้องดาเนินการตามข้อ 4.1
และลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application โดยผู้ซื้อจะได้รับความสะดวกใน
การซื้อและสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4.4 การซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ซื้อจะต้องมี
บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย และจะต้องชาระเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย
หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย
5. ซื้อแล้วได้หลักฐานอะไรกลับไป
เมื่อผู้ซื้อชาระเงินในการซื้อพันธบัตรแล้ว ทั้ง 4 ช่องทาง มีหลักฐานเพื่อยืนยันการซื้อ ดังนี้
5.1 กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
5.2 กรณีที่ซื้อผ่านเครื่อง ATM ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง ATM
(Slip) เพื่อเป็นหลักฐานในการชาระค่าซื้อพันธบัตร
/5.3...
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5.3 กรณีซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการทารายการ
ตามบริการของแต่ละธนาคารกาหนด
5.4 กรณี ซื้อผ่ าน BOND DIRECT Application หากช าระเงินผ่ าน Mobile Application ของ
ธนาคารกรุ งไทย ผู้ ซื้ อ จะได้ รั บ หลั ก ฐานการท ารายการตามบริก ารที่ ธ นาคารก าหนด กรณี ช าระเงิน ผ่ า น
เคาน์เตอร์ ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สาหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รั บในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ สาหรับผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่มี Bond Book อยู่แล้ว ให้นา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคาร
ที่ทารายการซื้อภายหลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนาไปใช้อ้างอิงสาหรับ
การทาธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value)
ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตร
แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนา Bond Book ที่ได้รับ
ตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้
ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อเท่านั้น สาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value)
6. คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ ไม่ใช่นิติบุคคล หรือกองทุนส่วนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นนี้
ได้หรือไม่
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากไม่มีสถานภาพเป็น
บุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะซื้อได้
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไม่สามารถซื้อได้
7. คู่สมรสจะต้องให้ความยินยอมหากอีกฝ่ายต้องการซื้อพันธบัตรรุ่นนี้หรือไม่
ไม่ต้องให้ความยินยอม
8. ซื้อพันธบัตรรุ่นเดียวกัน จานวนเงินเท่ากัน ทาไมได้รับดอกเบี้ยงวดแรกไม่เท่ากัน
เนื่องจากวันที่ซื้อพันธบัตรต่างกัน ทาให้การนับจานวนวันเพื่อนาไปคานวณดอกเบี้ย ไม่เท่ากัน
โดยมีหลักเกณฑ์การนับวัน ให้นับวันที่ซื้อ ไม่นับวันที่จ่ายดอกเบี้ย เช่น
- นาย ก. ซื้อพันธบั ตรรุ่นอายุ 7 ปี ชาระด้วยเงินสดจานวน 500,000 บาท ในวันที่ 13 ธันวาคม
2562 จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 13 มิถุนายน 2563 การนับวันจะนับวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 12
มิถุนายน 2563 เป็นจานวน 183 วัน
- นาย ข. ซื้อพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ชาระด้วยเงินสดจานวน 500,000 บาท ในวันที่ 23 ธันวาคม
2562 จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 13 มิถุนายน 2563 การนับวันจะนับวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 12
มิถุนายน 2563 เป็นจานวน 173 วัน
ทั้งนี้ งวดต่อไปจานวนวันเพื่อนาไปคานวณดอกเบี้ยของ นาย ก. และนาย ข. จะเท่ากัน
9. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรรุ่นนี้ทาอย่างไร
เมื่อ ธปท. จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้
ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานขอคืนภาษีประจาปีได้ ในกรณีที่เงินได้ สุทธิของท่านเสียภาษีในอัตราที่ต่ากว่า
ร้อยละ 15
/10…
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10. การโอนดอกเบี้ยและเงินต้นพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่
ในการโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี
เงินฝากประจา) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
11. หากต้องการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินสดและเช็คจะทาได้หรือไม่
ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น
12. หากต้องการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้น หรือข้อมูลอื่น ๆ
จะต้องทาอย่างไร
 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ติดต่อธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ โดยนา Bond Book และหลักฐานอื่นที่ต้องใช้
ในการอ้างอิงไปด้วย
 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Script)
ให้แจ้งโดยตรงที่ ธปท. สานักงานใหญ่ สานักงานภาค หรือธนาคาร สานักงานใหญ่ และสาขา
ทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อให้ ธปท. ดาเนินการต่อไป
13. การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) กับทางสาขาธนาคาร สาขาธนาคารสามารถ
ดาเนินการออกให้ได้เลยหรือไม่ และคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร
ธนาคารสามารถออกหนังสือรับรองยอดพันธบัตร (กรณีไร้ใบตราสาร) ให้ได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม
การจัดทาหนังสือรับ รองยอดพัน ธบัตร ตามอัตราที่แต่ล ะธนาคารประกาศกาหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
50 - 200 บาท ต่อฉบับ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคาร)
14. ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนพันธบัตรจากแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ให้เป็นแบบมีใบตราสาร (Script)
ทาได้หรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด ใช้เวลาดาเนินการประมาณกี่วัน ลูกค้าถึงจะได้รับใบพันธบัตร
ทาได้ โดยต้องนา Bond Book ไปติดต่อธนาคารเพื่อขอออกใบพันธบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม
ในการดาเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ 290 - 370 บาท ต่อรายการ (แล้วแต่กรณี) ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับศูนย์รับฝาก 65 บาทต่อรายการ ไม่รวม VAT
2) ค่าธรรมเนียมการออกใบพันธบัตรที่ต้องจ่ายให้ ธปท. กรณีบุคคลธรรมดา 20 บาทต่อฉบับ
กรณีนิติบุคคล 100 บาทต่อฉบับ ไม่คิด VAT
3) ค่าธรรมเนียมการดาเนินธุรกรรมในการถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ที่ต้องจ่ายให้ธนาคาร
200 บาทต่อรายการ รวม VAT
ลูกค้าจะได้รับใบพันธบัตรประมาณ 4 – 10 วัน (ยังไม่รวมการจัดส่งใบพันธบัตร) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
15. การขอออกใบพั น ธบั ต รตั้ งแต่ วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2563 สามารถออกเป็ น ชื่ อ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใช่ ผู้ซื้ อ
ในครั้งแรกได้หรือไม่ เช่น นาย ก.ซื้อ แต่ขอออกใบเป็นชื่อ นาย ข.
นาย ก. จะต้องทาการโอนให้นาย ข. ก่อน โดยต้องนา Bond Book ไปติดต่อที่ธนาคาร และกรอก
แบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์พร้อมเอกสารประกอบ โดยธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้ารายเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่
250 บาท ต่อรายการ รวม VAT แล้วจึงขอออกใบพันธบัตรเป็น นาย ข.
/16. ...
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16. การโอนเปลี่ยนมือระหว่างธนาคารทาได้หรือไม่
การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทาได้ โดยอาจเป็นการโอน
ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างธนาคารได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนา Bond Book ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้
17.ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรรุ่นนี้มีอะไรบ้าง
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตร
อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กาหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร
ในกรณี ที่น าพัน ธบั ตรไปขายให้ กับสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่ น ก่อนวัน ครบกาหนดไถ่ถอน
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่า
หรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึง
วันครบกาหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจานวนเสมอ
ท่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ website ต่าง ๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities
http://www.thaibma.or.th
http://www.thaibond.com
18. การไถ่ถอนคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดต้องดาเนินการอย่างไร
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตร โดยโอนเงินต้นเข้าบัญชี
เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้รับ
แจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท.
ประกาศกาหนด
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทาได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืน
ใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย
(1) คาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่างที่ให้
ไว้กับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
(3) สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา) ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
- ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล แนบ - สาเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจากกระทรวง
พาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงานการประชุม
ประจาปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอานาจลงนาม และ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
/การ...
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การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์ การลงลายมือชื่อในคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดาเนินการดังนี้
 ผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือชื่อร่วมกัน
 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในคาขอรับคืนเงินต้น
พันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรมลงลายมือชื่อร่วมกัน
หมายเหตุ - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจาตัวประชาชนผูเ้ ยาว์ แล้วแต่กรณี
- ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสาเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร
การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน
พร้อมคาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
19. การโอนพันธบัตรให้แก่ทายาท ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถึงแก่กรรม
 กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ผู้จัดการมรดกติดต่อยื่นขอจัดการมรดกทีธ่ นาคารผู้จัดจาหน่าย
 กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Script)
ผู้จัดการมรดกติดต่อ ธปท. โดยยื่นคาร้องขอจัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม ตามระเบียบที่ ธปท. กาหนด

-1รายละเอียดคุณสมบัติของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
(1) รูปแบบพันธบัตรเป็นพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท
แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี และรุ่นอายุ 7 ปี
(2) กาหนดการจอง การจาหน่าย และการซื้อพันธบัตร
ผู้มีสิทธิ์จองสามารถจองพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2562
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และชาระเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึง
เคาน์เตอร์ธนาคารปิดทาการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้จัดจาหน่าย 3 แห่ง ประกอบด้วย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ผ่ า น BOND DIRECT Application ของส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณ ะ โดยผู้ ซื้ อ จะต้ อ งมี บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
ของธนาคารกรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) และผ่ านเคาน์ เตอร์ทุ กสาขา เครื่องถอนเงินอั ต โนมั ติ (เครื่อง ATM) ระบบ
อิน เทอร์เน็ ต และ Mobile Application ของธนาคารผู้ จัดจาหน่าย 4 แห่ ง ประกอบด้ว ยธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563
(3) ผู้ มี สิ ทธิ์ จองคื อ บุ คคลธรรมดาที่ ถื อสั ญ ชาติ ไทย หรื อมี ถิ่ นที่ อยู่ ในประเทศไทย และเป็ น ผู้ ถื อ
กรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) ที่จะ
ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดวงเงินการจองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมแต่ละธนาคาร ยกเว้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(4) ผู้มีสิทธิ์ซื้อประกอบด้วย บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย
มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บริษัทประกัน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบัน
การเงิน กองทุนรวม คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล บรรษัท สานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ
บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน สถานศึกษาเอกชน สหกรณ์ และนิติบุคคล
ที่แสวงหากาไร)
(5) ราคาจาหน่าย หน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็นจานวนเท่าของ 1,000 บาท วงเงินซื้อขั้นต่า
1,000 บาท (1 หน่วย) ไม่จากัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
(6) การกาหนดอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรออมทรัพย์เป็นแบบคงที่ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี
(SB22DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 1.70 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี (SB26DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ
1.95 ต่อปี
(7) การชาระเงินค่าซื้อพันธบัตร
- จองผ่ าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ผู้ มีสิ ท ธิ์ จองต้อ งช าระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ได้ดาเนินการจอง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยสามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
/-ซื้อ...

-2- ซื้อผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application : ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ
- ซื้อผ่าน Bond Direct Application ผู้ซื้อสามารถชาระเงินผ่าน Mobile Application ของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ และสามารถ
ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
- ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชาระได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
- กรณีชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หากชาระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุด
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
- กรณีชาระด้วยเช็ค โดยสั่งจ่าย
- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี”
- “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี”
หากชาระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันที่ สั่งจ่ายไม่เกินวันที่
ทารายการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ หากชาระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละ
สาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย รายการจองซื้อจะถือเป็นรายการของวันทาการ
ถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้ โดยเงื่อนไขการชาระเงินดังกล่าว
เป็นไปตามแต่ละธนาคารผู้จัดจาหน่ายกาหนด ทั้งนี้ วันที่ 24 เมษายน 2563 ไม่รับชาระด้วยเช็ค
ผู้ซื้อที่ได้ดาเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
(8) การจ่ ายดอกเบี้ ย ปี ล ะ 2 งวด คือ ในวัน ที่ 13 มิถุนายน และ 13 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่า
พัน ธบัต รจะครบกาหนดไถ่ถ อน โดยจ่า ยดอกเบี้ย งวดแรกในวัน ที่ 13 มิถุน ายน 2563 การคานวณดอกเบี้ย
คานวณจากมูลค่าของพันธบัตรโดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจานวนวันที่เกิดขึ้นจริง (การนับวันที่
เกิดขึ้นจริง ให้นับตามรายละเอียดการชาระเงินข้อ (7) เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ย
ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทาการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคานวณดอกเบี้ยในงวดที่ถึงกาหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้
คานวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันไถ่ถอนพันธบัตรที่เลื่อนออกไป
(9) กาหนดจ่ายคืนเงินต้น (วันครบกาหนดไถ่ถอน) สาหรับพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2569 หากวันครบกาหนด
ไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
(10) ภาระภาษี ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
(11) การขายพันธบัตรก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขายได้ที่ธนาคารผู้จัดจาหน่าย
ที่ทารายการซื้อ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะมีการกาหนด
ราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะมีการกาหนดราคามาตรฐาน) ทั้งนี้ การขายพันธบัตรไม่สามารถ
กระทาได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(12) การโอนกรรมสิทธิ์สามารถกระทาได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นการโอน
ทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทา
ได้หลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์ และการใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถกระทาได้
ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตร
/ออมทรัพย์...

-3ออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทาได้ โดยอาจเป็นการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิม
ภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารผู้จัดจาหน่ายเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารผู้จัด
จาหน่ายได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนาสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ไปติดต่อธนาคารผู้จัด
จาหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้
(13) ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐ
เช่น การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล
อื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ผู้จัดจาหน่ายที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียมการถอน
พันธบัตร
(14) ค่าธรรมเนียมการจาหน่ายพันธบัตรให้แก่ธนาคารผู้จัดจาหน่ายในอัตราร้อยละ 0.03 ของวงเงิน
ที่จาหน่ายได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ Custodian แล้ว) เรียกเก็บได้เฉพาะรายการซื้อ
ที่เกิดขึ้นจริง (และชาระเงินได้ถูกต้อง) โดยไม่นับรวมรายการที่มาลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มีการทารายการซื้อ ธนาคาร
ผู้จัดจาหน่ายจะต้องแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายทั้งหมดมายังกระทรวงการคลังเมื่อสิ้นสุดการจาหน่ายหรือ
เมื่อจาหน่ายครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว และธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในภายหลัง
(15) ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตรให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ตามวิธีการและภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานรับฝาก
หลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตรให้คานวณ
ตามมูลค่าพันธบัตรคงเหลือล้านละ 1.00 บาทต่อเดือน ยกเว้น เมื่อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุ 7 ปี มีวงเงินจาหน่าย
รวมของธนาคารผู้จัดจาหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้ 10,000 ล้านบาท ขึ้นไป บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตรตามมูลค่าพันธบัตรคงเหลือของรุ่นอายุ 7 ปี ล้านละ 0.60 บาทต่อเดือน
โดยราคาที่ใช้ในการคานวณมูลค่าพันธบัตรคงเหลือให้ใช้ตามราคาตราของพันธบัตร
(16) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนจ่ายเงินของพันธบัตร โดยคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.05 ของดอกเบี้ยที่จ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน สาหรับค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แบบ
พิมพ์พันธบัตรเป็นไปตามที่จ่ายจริง
(17) ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตร
จานวนตามความเหมาะสม และจัดให้มีข้อมูลเอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตร และหนังสือชี้ชวนการจาหน่ายพันธบัตรในเว็บไซต์
ของธนาคารผู้จัดจาหน่ายเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ Download ได้
(18) ธนาคารผู้จัดจาหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการ
จาหน่ายพันธบัตร เช่น แบบพิมพ์คาขอลงทะเบียนพันธบัตร แบบพิมพ์คาเสนอขอซื้อพันธบัตร แบบพิมพ์คาขอเปิดบัญชี
ฝากหลักทรัพย์ หนังสือมอบอานาจ และสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)
(19) กระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ตามที่จ่ายจริงให้แก่ ธนาคาร
ผู้จัดจาหน่าย ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกาหนด

สรุปเงื่อนไขการจัดจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
และพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตร
---------------------------------------------------------------

ด้วยกระทรวงการคลังจะดาเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของ
กระทรวงการคลั ง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ งที่ 1 จ านวนรวม 15,000 ล้ านบาท (หนึ่ งหมื่ นห้ าพั น
ล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี และรุ่นอายุ 7 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุ
รุ่นอายุ 3 ปี (SB22DA)

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 1.70 ต่อปี

รุ่นอายุ 7 ปี (SB26DA)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 1.95 ต่อปี

เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “พันธบัตร” เพื่อจาหน่ายให้กับนักลงทุนรายย่อย
และประชาชนทั่วไป โดยผู้มีสิทธิ์จองสามารถจองพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม
2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้จดั จาหน่าย 3 แห่ง
ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึง เคาน์เตอร์ธนาคารปิดทาการของวันที่ 17
ธันวาคม 2562 และจาหน่ายเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 ผ่านเคาน์เตอร์
ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ของธนาคาร
ผู้จัดจาหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และผ่าน BOND DIRECT Application ของ
ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (โดยผู้ ซื้ อ จะต้ อ งมี บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ข องธนาคารกรุ ง ไทย) โดยสามารถ
ชาระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งกระทรวงการคลั งได้มี
ประกาศฉบับ ลงวัน ที่ 2 ธัน วาคม 2562 เรื่อ ง การออกพัน ธบัต รออมทรัพ ย์ข องกระทรวงการคลัง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ไปแล้ว
เพื่อให้การดาเนินการออกพันธบัตรรุ่นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงการคลัง
จึงมอบหมายให้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินพันธบัตร
(Registrar and Paying Agent)
(2) ธนาคารผู้จัดจาหน่าย 4 แห่ง (ธนาคาร) ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เป็น ผู้แ ทนจัด จาหน่า ยพัน ธบัตร (Selling Agent) และผู้รับ ฝากพันธบัตรจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ใ นพันธบัตร
(Custodian) และ
(3) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (ศูนย์รับฝาก) เป็นผู้รับฝากพันธบัตร
จากธนาคาร (Depository Center)
/กระทรวง...

-2กระทรวงการคลัง ธปท. ศูนย์รับฝาก และธนาคาร จึงตกลงกันดังต่อไปนี้
1. การจาหน่ายพันธบัตร
ให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) ที่จะครบ
กาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สามารถจองพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9
ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้จัด
จาหน่าย 3 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเคาน์เตอร์ธนาคารปิดทาการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดวงเงินการ
จองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมแต่ละธนาคาร ยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์ และให้ธนาคารจาหน่ายพันธบัตรผ่าน
เคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ของธนาคาร รวมทั้ง BOND
DIRECT Application ของส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (โดยผู้ ซื้ อ จะต้ อ งมี บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ข อง
ธนาคารกรุงไทย) ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือ สัญ ชาติไ ทย หรือ มีถิ่น ที่อ ยู่ใ นประเทศไทย
สภากาชาดไทย มูล นิ ธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรั ฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์
ในการแสวงหากาไร (รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรตามเอกสารแนบท้าย) จานวนรวม 15,000 ล้านบาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24
เมษายน 2563 โดยกาหนดวงเงินซื้อขั้นต่า 1,000 บาท (1 หน่วย) – ไม่จากัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จากัดจานวน
ครั้งที่เข้าซื้อ ราคาจาหน่ายหน่วยละ1,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็นจ านวนเท่าของ 1,000 บาท กรณีตรวจพบ
รายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย โดยจัดสรรวงเงินจาหน่า ยให้
ธนาคารตามสัดส่วนของผลการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดังนี้
ผู้จัดจาหน่าย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
BOND DIRECT Application
รวม

ผลการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
ปี งปม. 2562 ครั้งที่ 2
5,000
9,400
2,600
3,000
20,000

สัดส่วนของ
ผลการจาหน่าย
(ร้อยละ)
25
47
13
15
100

หน่วย : ล้านบาท
วงเงินที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์
ปี งปม. 2563 ครั้งที่ 1
3,625
6,815
1,885
2,175
500
15,000

โดยมีเงื่อนไขในการเกลี่ยวงเงินตามพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตรที่แนบท้าย
ให้ธนาคารรับชาระค่าพันธบัตรจากผู้ซื้อตามพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตรที่แนบท้าย และให้
ธนาคารโอนเงินค่าพันธบัตรผ่านระบบบาทเนต เข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ชื่อบัญชี “กระแสรายวันงานจัดการ
ตราสารหนี้” เลขที่ 001-003962-7 ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ธนาคารได้รับชาระเงินจากผู้ซื้อ และ ธปท.
จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ ธปท. ชื่อบัญชี “เงินคงคลังบัญชีที่ 1” เลขที่ 001-000434-3
ในวันเดียวกัน ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท.
ให้ธนาคารโอนเงินค่าพันธบัตรผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทาการ
ถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม
2. การนาฝากพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
ธปท. จะนาฝากพันธบัตรเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ศูนย์รับฝากตาม
พิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตรที่แนบท้าย
/ 3. …

-33. การออกสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) เพื่อแสดงรายการซื้อขายพันธบัตร
กระทรวงการคลังโดยธนาคารจะออก Bond Book ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์รายใหม่เพื่อแสดง
การรับฝากพันธบัตร ซึ่งจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ สาหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มี
Bond Book อยู่แล้ว ให้นา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทารายการซื้อ
ภายหลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนาไปใช้อ้างอิงสาหรับการทาธุรกรรมได้
รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน
และในวันที่ทารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคาร โดยจะถือว่าถูกต้อง
เมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคาร ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร
(Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนา Bond Book ที่ได้รับตั้งแต่การซื้อพันธบัตร
ออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรรุ่นนี้ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ผ่านธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อเท่านั้น สาหรับการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
กระทรวงการคลังจะจ่ายคืนตามราคาตรา (Par Value)
4. การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ประสงค์จะดาเนินการเรื่องต่าง ๆ
เช่น การถอน การฝาก การโอนกรรมสิทธิ์ การขอแก้ไขชื่อ/ที่อยู่/บัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ถือกรรมสิทธิ์
การขอออกสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ใหม่ ให้เป็นไปตามพิธีปฏิบัติของธนาคาร
ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
ในกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ประสงค์จะดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การ
โอนกรรมสิทธิ์ การใช้เป็นหลักประกัน การถอนหลักประกัน การขอแยกหน่วยพันธบัตรเป็นใบพันธบัตรหลายฉบับ การขอ
แก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ การขอออกใบพันธบัตรใหม่กรณีสูญหาย และการจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
โดยยื่นเรื่องผ่านธนาคาร ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ และดาเนินการตามพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตรที่แนบท้าย
5. แบบพิมพ์ต่างๆ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการจาหน่ายพันธบัตร เช่น แบบพิมพ์คาขอลงทะเบียนพันธบัตร
แบบพิมพ์คาเสนอขอซื้อพันธบัตร แบบพิมพ์คาขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ หนังสือมอบอานาจ และสมุดพันธบัตร
รัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ธนาคารจะดาเนินการจัดพิมพ์ขึ้นใช้เอง
6. การประชาสัมพันธ์
ธนาคารจะดาเนิน การจัดพิมพ์ เอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตร จานวนตามความเหมาะสม
และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ Download ได้ โดยธนาคาร
จะเป็น ผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่า ยทั้ง หมดในการจัด พิมพ์ เอกสารรู้ก่อ นซื้อ พันธบัตร สาหรับ หนัง สือ ชี้ช วนการ
จาหน่ายจะจัดให้มีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ธปท. และธนาคาร
7. ค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตร
ธนาคารจะจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตรให้กับ ศูนย์รับฝากตามวิธีการและภายใน
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
ทังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตรให้คานวณตามมูลค่าพันธบัตรคงเหลือล้านละ 1.00 บาทต่อเดือน
ยกเว้ น เมื่ อ พั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ รุ่ น อายุ 7 ปี มี ว งเงิ น จ าหน่ า ยรวมของธนาคารผู้ จั ด จ าหน่ า ยทั้ ง 4 แห่ ง
/ได้...

-4ได้ 10,000 ล้านบาท ขึ้นไป ศูนย์รับฝาก จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมการฝากพันธบัตรตามมูลค่าพันธบัตรคงเหลือ
ของรุ่นอายุ 7 ปี ล้านละ 0.60 บาทต่อเดือน โดยราคาที่ใช้ในการคานวณมูลค่าพันธบัตรคงเหลือให้ใช้ตามราคา
ตราของพันธบัตร
8. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กระทรวงการคลังจะจ่ายค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นดังต่อไปนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนและตัว แทนการจ่ายเงินเกี่ยวกับพันธบัตรในอัตรา
ร้อยละ 0.05 ของดอกเบี้ยทีจ่ ่ายและเงินต้นพันธบัตรที่จ่ายคืน ให้แก่ ธปท.
(2) ค่าใช้จ่ายการพิมพ์แบบพิมพ์พันธบัตรตามที่จ่ายจริง ให้แก่ ธปท.
(3) ค่าธรรมเนียมการจาหน่ายพันธบัตรให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ 0.03 ของวงเงินที่
จาหน่ายได้ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ Custodian แล้ว) เรียกเก็บได้เฉพาะรายการซื้อ
ที่เกิดขึ้นจริง (และชาระเงินได้ถูกต้อง) โดยไม่นับรวมรายการที่มาลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มีการทารายการซื้อ
ธนาคารจะต้องแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายทั้งหมดมายังกระทรวงการคลังเมื่อสิ้นสุดการจาหน่าย
หรือ เมื่อ จาหน่า ยครบตามวงเงิน ที่ไ ด้รับ จัด สรรแล้ว และธนาคารจะไม่ส ามารถเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย ม
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลัง
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ตามที่จ่ายจริงให้แก่ธนาคาร ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
9. อื่น ๆ
เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย
(1) รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อพันธบัตร
(2) พิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัต ร

/รายชื่อ...

-5รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อพันธบัตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ธนาคาร
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
บริษัทประกัน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน
กองทุนรวม
คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
บรรษัท
สานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ
บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน
16. สหกรณ์
17. นิติบุคคลที่แสวงหากาไร

/พิธี...

-6พิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพันธบัตร
ก. การจาหน่าย : มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. การจาหน่ายพันธบัตร
ให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตร
ออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) ที่จะครบกาหนด
ไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สามารถจองพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 1 ผ่ าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9
ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารผู้จัด
จาหน่าย 3 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเคาน์เตอร์ธนาคารปิดทาการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดวงเงินการ
จองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมแต่ละธนาคาร ยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์ และให้ธนาคารจาหน่ายพันธบัตรผ่าน
เคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ของธนาคาร รวมทั้ง BOND DIRECT
Application ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (โดยผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย) ให้แก่
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม
วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร (รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ
พันธบัตรตามเอกสารแนบท้าย) จานวนรวม 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 3 ปี และรุ่นอายุ 7 ปี ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึง
เวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยกาหนดวงเงินซื้อขั้นต่า 1,000 บาท (1 หน่วย) – ไม่จากัด
วงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ ราคาจาหน่ายหน่วยละ 1,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็นจานวนเท่า
ของ 1,000 บาท กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
โดยจัดสรรวงเงินจาหน่ายให้กับธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 3,625 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) จานวน 6,815 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) จานวน 1,885 ล้านบาท ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จานวน 2,175 ล้านบาท และ BOND DIRECT Application จานวน 500 ล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดจาหน่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงการคลังจะพิจารณาเกลี่ยวงเงิ น
ระหว่างธนาคาร เมื่อมีธนาคารสามารถจาหน่ายได้ใกล้ครบตามวงเงิน หรือหากมีวงเงินจาหน่ายคงเหลือก่อนวัน
สิ้น สุดการจาหน่าย ซึ่ง อาจทาให้ว งเงิน จาหน่ายน้อยกว่าหรือมากกว่า วงเงินที่ไ ด้รับจัดสรร โดยมีเงื่อนไข
ในการเกลี่ยวงเงิน ดังนี้
กรณีมีธนาคารสามารถจาหน่ายได้ใกล้ครบตามวงเงิน ให้ธนาคารที่ยังจาหน่ายไม่ครบ คงวงเงิน
จาหน่ายไว้ ตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร และโอนวงเงินส่วนที่เหลือให้กับธนาคารที่จาหน่ายได้ใกล้ครบวงเงิน
กระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเกลี่ยวงเงินตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
ให้ธนาคารจัดให้มีการลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้กับผู้ซื้อที่ไม่เคยมีประวัติการซื้อ
พันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารมาก่อน โดยชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอน
ดอกเบี้ยและเงินต้น (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก
ผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ ทั้งนี้ ต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ทารายการซื้อเท่านั้น โดยผู้ซื้อสามารถซื้อพันธบัตร
ผ่าน BOND DIRECT Application ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (โดยผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของ
ธนาคารกรุงไทย) และผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ระบบอินเทอร์เน็ต และ
Mobile Application ของธนาคาร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จนถึงเวลา 15.00 น. ของ
วันที่ 24 เมษายน 2563
/ใน...

-7ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการทาบัตร ATM ใหม่เพื่อใช้ซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM ธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการทาบัตร ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ
ให้ธนาคารส่งรายงานการจาหน่ายโดยแจ้งจานวนรายและยอดเงินที่มีผู้ซื้อในแต่ละวันรวมทั้งยอดสะสม
ตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดจาหน่ายจนถึงวันที่สิ้นสุดการจาหน่าย โดยแจ้ง ธปท. ทาง e-mail ทุกวันหลังปิดการจาหน่าย
ภายในเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ให้ธนาคารนาส่งไฟล์รายงานการจาหน่ายต้นฉบับ มายัง ธปท. ทาง e-mail หรือทาง
DMS DA Internet ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ข้อมูลการจาหน่าย
ศ. 13 ธ.ค. 62 – ศ. 20 ธ.ค. 62
จ. 23 ธ.ค. 62 – จ. 30 ธ.ค. 62
พฤ. 2 ม.ค. 63 – ศ. 10 ม.ค. 63
จ. 13 ม.ค. 63 – ศ. 17 ม.ค. 63
จ. 20 ม.ค. 63 – ศ. 24 ม.ค. 63
จ. 27 ม.ค. 63 – ศ. 31 ม.ค. 63
จ. 3 ก.พ. 63 – ศ. 7 ก.พ. 63
อ. 11 ก.พ. 63 – ศ. 14 ก.พ. 63
จ. 17 ก.พ. 63 – ศ. 21 ก.พ. 63
จ. 24 ก.พ. 63 – ศ. 28 ก.พ. 63
จ. 2 มี.ค. 63 – ศ. 6 มี.ค. 63
จ. 9 มี.ค. 63 – ศ. 13 มี.ค. 63
จ. 16 มี.ค. 63 – ศ. 20 มี.ค. 63
จ. 23 มี.ค. 63 – อ. 31 มี.ค. 63
พ. 1 เม.ย. 63 – ศ. 3 เม.ย. 63
อ. 7 เม.ย. 63 – ศ. 10 เม.ย. 63
พฤ. 16 เม.ย. 63 – ศ. 24 เม.ย. 63

ธนาคารส่งไฟล์ต้นฉบับรายงานการจาหน่าย
ศ. 27 ธ.ค. 62
พ. 8 ม.ค. 63
ศ. 17 ม.ค. 63
ศ. 24 ม.ค. 63
ศ. 31 ม.ค. 63
ศ. 7 ก.พ. 63
จ. 17 ก.พ. 63
ศ. 21 ก.พ. 63
ศ. 28 ก.พ. 63
ศ. 6 มี.ค. 63
ศ. 13 มี.ค. 63
ศ. 20 มี.ค. 63
ศ. 27 มี.ค. 63
พ. 8 เม.ย. 63
ศ. 10 เม.ย. 63
พ. 22 เม.ย. 63
พฤ. 30 เม.ย. 63

2. การชาระเงิน
กรณีจองผ่าน BOND DIRECT Application และ Line@bonddirect ผู้มีสิทธิ์จองต้องชาระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ได้ดาเนินการจอง ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยสามารถชาระได้ทั้ง เงินสด หักบัญชี
เงินฝาก หรือเช็ค
กรณีที่ซื้อพันธบัตรผ่านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ให้ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ โดยผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จจากเครื่อง ATM หรือกรณีซื้อผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และ Mobile Application ผู้ซื้อจะได้รับหลักฐานการทารายการตามบริการของแต่ละธนาคาร
กาหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทาธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อ
หลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วัน
ทาการถัดไป ทั้งนี้ วงเงิน ซื้อขั้น สู งที่ซื้อผ่ านเครื่อง ATM ระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application เป็นไป
ตามแต่ละธนาคารประกาศหรือกาหนด
กรณี ซื้ อ ผ่ า น BOND DIRECT Application ผู้ ซื้ อ สามารถช าระเงิ นผ่ าน Mobile Application
ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ
หรื่อสามารถชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถชาระได้ทั้ง เงินสด หัก
บัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
/สาหรับ...

-8กรณีที่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้ ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าพันธบัตรจากผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะได้รับ
เอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยกรณีชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น.
ของวัน ท าการ ดอกเบี ้ย จะเริ ่ม นับ ตั ้ง แต่ว ัน ที ่ซื ้อ หากช าระหลัง เวลา 15.00 น. ของวัน ท าการ
หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
กรณี ที่ ช าระด้ ว ยเช็ ค หากช าระก่ อ นเวลาปิ ด เคลี ย ริ่ ง เช็ ค ของแต่ ล ะสาขา และเช็ ค จะต้ อ ง
ลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ทารายการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บ ได้
หากชาระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. รายการจองซื้อ
จะถือเป็นรายการของวันทาการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชาระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารกาหนด
สาหรับผู้ซื้อที่ซื้อพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารในวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
การจาหน่ายพันธบัตร ให้ธนาคารเรียกเก็บค่าพันธบัตรเป็นเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝากเท่านั้น
ผู้ซื้อที่ได้ดาเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
เมื่อได้รับชาระเงินค่าพันธบัตรแล้ว ให้ธนาคารโอนเงินค่าพันธบัตรผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชี
เงินฝากของ ธปท. ชื่อบัญชี “กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้” เลขที่ 001-003962-7 ภายในเวลา 16.30 น.
ของวันที่ธนาคารได้รับชาระเงินจากผู้ซื้อ และ ธปท. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ ธปท.
ชื่อบัญชี “เงิน คงคลังบัญชีที่ 1” เลขที่ 001-000434-3 ในวันเดียวกัน ยกเว้น กรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น.
ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุด ธปท. ให้ธนาคารโอนเงินค่าพันธบัตรผ่านระบบบาทเนต
เข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันทาการถัดจากวันที่เกิดธุรกรรม
3. การส่งข้อมูลและไฟล์เอกสาร
3.1 ให้ธนาคารส่งข้อมูลการจาหน่าย ให้ ธปท. ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ต่อครั้ง (ตัดข้อมูล สิ้นวัน
ศุกร์ส่งภายในวันอังคารถัดไป) ภายในเวลา 10.00 น. โดยดาเนินการ ดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ข้อมูลการจาหน่าย
ศ. 13 ธ.ค. 62 – ศ. 20 ธ.ค. 62
จ. 23 ธ.ค. 62 – จ. 30 ธ.ค. 62
พฤ. 2 ม.ค. 63 – ศ. 10 ม.ค. 63
จ. 13 ม.ค. 63 – ศ. 17 ม.ค. 63
จ. 20 ม.ค. 63 – ศ. 24 ม.ค. 63
จ. 27 ม.ค. 63 – ศ. 31 ม.ค. 63
จ. 3 ก.พ. 63 – ศ. 7 ก.พ. 63
อ. 11 ก.พ. 63 – ศ. 14 ก.พ. 63
จ. 17 ก.พ. 63 – ศ. 21 ก.พ. 63
จ. 24 ก.พ. 63 – ศ. 28 ก.พ. 63
จ. 2 มี.ค. 63 – ศ. 6 มี.ค. 63
จ. 9 มี.ค. 63 – ศ. 13 มี.ค. 63
จ. 16 มี.ค. 63 – ศ. 20 มี.ค. 63
จ. 23 มี.ค. 63 – อ. 31 มี.ค. 63
พ. 1 เม.ย. 63 – ศ. 3 เม.ย. 63
อ. 7 เม.ย. 63 – ศ. 10 เม.ย. 63
พฤ. 16 เม.ย. 63 – ศ. 24 เม.ย. 63

ธนาคารส่งข้อมูลให้ ธปท.
อ. 24 ธ.ค. 62
ศ. 3 ม.ค. 63
อ. 14 ม.ค. 63
อ. 21 ม.ค. 63
อ. 28 ม.ค. 63
อ. 4 ก.พ. 63
พ. 12 ก.พ. 63
อ. 18 ก.พ. 63
อ. 25 ก.พ. 63
อ. 3 มี.ค. 63
อ. 10 มี.ค. 63
อ. 17 มี.ค. 63
อ. 24 มี.ค. 63
พฤ. 2 เม.ย. 63
พ. 8 เม.ย. 63
ศ. 17 เม.ย. 63
อ. 28 เม.ย. 63

ธปท. นาฝากศูนย์รับฝาก
ศ. 27 ธ.ค. 62
พ. 8 ม.ค. 63
ศ. 17 ม.ค. 63
ศ. 24 ม.ค. 63
ศ. 31 ม.ค. 63
ศ. 7 ก.พ. 63
จ. 17 ก.พ. 63
ศ. 21 ก.พ. 63
ศ. 28 ก.พ. 63
ศ. 6 มี.ค. 63
ศ. 13 มี.ค. 63
ศ. 20 มี.ค. 63
ศ. 27 มี.ค. 63
พ. 8 เม.ย. 63
ศ. 10 เม.ย. 63
พ. 22 เม.ย. 63
พฤ. 30 เม.ย. 63

/ส่ง...

-9ส่งข้อมูล พร้อมทั้ง ไฟล์หนังสือนาส่งข้อมูลการจาหน่าย และใบคุม Volume โดยให้ผู้มีอานาจ
ที่ได้รับมอบหมายของธนาคารลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ผ่านช่องทาง DMS DA Internet
- จัดส่งข้อมูลตามระเบียบการรับส่งข้อมูลทาง Internet กับ ธปท. (รายละเอียด
ใน Website ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/Pages/default.aspx)
- จัดทาไฟล์ข้อมูลเป็น Batch แยกตามวันที่จดทะเบียน แต่ละ Batch จากัดไว้
ไม่เกิน 200 รายการ โดย 1 Volume จากัดไว้ไม่เกิน 10 Batch
3.2 เมื่อ ธปท. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ธปท. จะนาส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์รับฝากภายในวันนั้น หรือภายในวันทาการถัดไป แล้วแต่กรณี โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อ ธปท. พร้อมที่จะทารายการนาฝากพันธบัตร (เครดิตพันธบัตร) ให้ส่ง e-mail แจ้ง
ศูนย์รับฝากที่ Accountservicesunit@set.or.th เพื่อทาการ Unblock พันธบัตร
(2) เมื่อ ธปท. นาฝากพันธบัตร ผ่านระบบ Other Registrar (กด Send To TSD) เรียบร้อยแล้ว
ให้ส่ง e-mail แจ้งศูนย์รับฝากที่ Accountservicesunit@set.or.th ก่อนเวลา 15.30 น. โดยแนบรายงาน Security
(Capital Increase from other registrar) Deposit Summary ที่พิมพ์ออกจากระบบ Other Registrar มาด้วย
เพื่อศูนย์รับฝากทาการ Confirm Credit พันธบัตรเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์ของแต่ละ Custodian ต่อไป
***ธปท. ส่งเมลแจ้งศูนย์รับฝากก่อนเวลา 15.30 น. เพื่อศูนย์รับฝากจะทาการ Confirm Credit พันธบัตรเข้าบัญชี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ของแต่ละ Custodian ก่อนเวลา 16.00 น. หากเลยเวลาดังกล่าว ศูนย์รับฝากจะทาการ Confirm
Credit ในวันทาการถัดไป
(3) เมื่อศูนย์รับฝาก Confirm Credit พันธบัตรเข้าบัญชีผู้ถือกรรมสิทธิ์ของแต่ละ Custodian
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะอัตโนมัติออกข่าวแจ้งการเครดิตพันธบัตรผ่านระบบงาน PTI ให้ Custodian ทราบที่เมนู
Inquiry/Report News MaintenanceDepository NewsInquiry Depository News โดย News
Category ให้เลือก : Capital Increase order from other Registrar และอัตโนมัติส่ง e-mail แจ้งนายทะเบียน
(ธปท.) ทราบ
(4) Custodian สามารถเข้าไป Download Text File รายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมทั้งรายงาน
ได้ที่ระบบ PTI (เมนูที่ Download แจ้งไว้ในข่าวเครดิต) ตามขั้นตอนปกติของงานเครดิตนายทะเบียนอื่น
(Other Registrar) ที่สมาชิกปฏิบัติอยู่เป็นประจา จากนั้นศูนย์รับฝากจะทาการ Block พันธบัตร
3.3 กรณี ธปท. ตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลจะแจ้งให้ธนาคารแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งให้
ธปท. ภายใน 2 วันทาการ ธปท. จะนาฝากข้อมูลที่ธนาคารนาส่งให้ศูนย์รับฝากภายในวันนั้น หรือภายใน
วันทาการถัดไป นับจากวันที่ ธปท. ได้รับข้อมูลที่แก้ไขถูกต้องแล้ว แล้วแต่กรณี และ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกข้อมูลการซื้อพันธบัตรใน Batch ที่ส่งให้ ธปท. ทุกกรณี หลังจากโอนเงินและส่งข้อมูลแล้ว
3.4 ณ วันนาส่งข้อมูลปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและไถ่ถอนคืนเงินต้น ให้ศูนย์รับฝาก
แจ้ง ให้ Custodian แต่ล ะรายส่งข้อมูล ปิดสมุดทะเบียนให้ศูนย์รับฝากผ่านระบบงานศูนย์รับฝาก โดยให้
เป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝากเรื่อง การจัดส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ และประกาศของศูนย์รับฝาก
เรื่อง กาหนดระยะเวลาให้บริการงานรับฝากหลักทรัพย์

/สาหรับ...

- 10 สาหรับการปิดสมุดทะเบียนจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกของพันธบัตร ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ณ วันนาส่งข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ให้ Custodian แต่ละราย Upload ข้อมูลผู้ถือพันธบัตร
ที่มีข้อมูล “วันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์” ผ่านเมนู Upload BOT Special Condition โดยใช้ Text File Format
“3.10(2) Book Closing Entitlement List for BOT Government Bond Upload (Special condition)”
ให้ศูนย์รับฝาก
(2) ให้ศูน ย์รับ ฝากนาส่งข้อมูล การปิดสมุดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่มีวันที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
และ Brokerage Account ID เพิ่มเติมจากการส่งข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนตามปกติ ให้ ธปท.
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการทาธุรกรรม ภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์
ผู้เรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม
กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร
(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

ศูนย์รับฝาก
(ต่อรายการไม่รวม VAT)
65 บาท

10 บาท

ธปท.
(ไม่คิด VAT)

ธนาคาร
(ต่อรายการ รวม VAT)

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

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและ
เงินต้น
(6) การขอออกสมุ ด พั น ธบั ต รฯ (Bond
Book) ใหม่ (ยกเว้น กรณีสมุดเต็ม)

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วยพันธบัตร
ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทนพันธบัตร
ช ารุด สูญ หาย ขอเปลี ่ย นชื ่อ ชื ่อ สกุล
ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

 กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้ารายใหม่
คิ ดค่ าธรรมเนี ยมการโอนจากลู ก ค้ า
ใหม่ 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
คิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดพันธบัตรฯ
(Bond Book) ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคาร
ประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรอง
ยอดพัน ธบัต ร ตามอัต ราที ่ธ นาคาร
ประกาศ (ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

/ 5 ...

- 11 5. การเก็บรักษาเอกสาร
ให้ธนาคารจัดเก็บรักษาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น คาขอลงทะเบียนพันธบัตร คาเสนอขอซื้อ
คาขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ และเอกสารแนบต่างๆ ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อ นายทะเบียนพันธบัตร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศาล เป็นต้น
ข. การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถถอน-ฝาก โอนกรรมสิทธิ์ ได้ตั้งแต่
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามข้อบังคับของศูนย์รับฝาก ยกเว้นกรณีที่ขอออกใบพันธบัตร
(ถอนจาก Scripless ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก) สาหรับการโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
การหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทาได้หลังจากวันที่ทารายการซื้อแล้ว
15 วันทาการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการใช้เป็นหลักประกันไม่สามารถกระทาได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียน
เพื่อจ่ายคืนเงินต้ นตามที่ ธปท. ประกาศกาหนด โดยมีขั้นตอนเพิ่มเติมคือ Custodian ที่ต้องการขอออกใบ
พันธบัตร ต้องติดต่อศูนย์รับฝากเพื่อทาการปลด Block พันธบัตรก่อนทารายการถอนพันธบัตรผ่านระบบ PTI
และศู น ย์ รั บ ฝากจะท าการ Block พั น ธบั ต รเมื่ อ รายการถอนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั้ ง นี้ Custodian สามารถ
Download แบบฟอร์มฝาก-ถอนใบพันธบัตรได้ที่ www.tsd.co.th
2. ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) หากประสงค์จะดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบและพิธีปฏิบัติของ ธปท. ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ประสงค์จะไปดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ
ด้วยตนเองที่ ธปท. ให้ธนาคารรับเรื่องจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ และดาเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเรื่องต่อให้ ธปท.
ดาเนินการต่อไป
2.1 การโอนกรรมสิทธิ์
เอกสารที่ต้องนามา
(1) หนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
- กรอกชื่อรุ่นพันธบัตร ชื่อผู้โอน ผู้รับโอน จานวนเงินที่โอน
- ผู้โอนลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อ ของผู้โอน
- ผู้รับโอนลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อ ของผู้รับโอน
- กรณีมอบอานาจ ให้ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อของผู้โอน
หรือผู้รับโอนแล้วแต่กรณีตามที่ได้รับมอบอานาจ
(2) หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอน มิได้มาด้วยตนเอง)
- ผู้มอบอานาจจะต้องเคยให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับ ธปท.
- กรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่ ธปท. กาหนด
- ผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อและชื่อตัวบรรจง
- ติดอากรแสตมป์
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้โอน และผู้รับโอน (กรณีรับมอบอานาจ
ต้องมีของผู้รับมอบอานาจด้วย)
- เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร กรอกข้อความ “ได้ตรวจสอบบัตรประจาตัว
ต้นฉบับแล้วถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับตราของธนาคาร
(4) ใบพันธบัตร
(5) ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
/กรณี...

- 12 กรณีผู้รับโอนยังไม่เคยมีทะเบียนประวัติกับ ธปท. จัดทาเอกสารเพิ่มเติมของผู้รับโอน
(1) คาขอจดทะเบียนประวัติ
(2) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและ
บัญชีเงินฝากประจา)
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อ
- ผู้รับโอนลงลายมือชื่อ พร้อมกรอกรายละเอียด
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคารลงนามรับรองตามแบบที่ ธปท. กาหนด
(4) หนังสือนาส่งตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบที่ ธปท. กาหนด
2.2 การใช้เป็นหลักประกันและถอนหลักประกัน
2.2.1 การใช้เป็นหลักประกัน
เอกสารที่ต้องนามา
(1) หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
- กรอกชื่อผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน จานวนเงิน
ที่ใช้เป็นหลักประกัน ชื่อรุ่นพันธบัตร การรับเงินค่าดอกเบี้ย
- ผู้รับหลักประกันลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อของผู้รับหลักประกัน
(2) หนังสือส่งมอบตราสารหนี้
- กรอกชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ (ผู้ให้หลักประกัน) เลขบัตรประชาชน
ชื่อรุน่ พันธบัตร จานวนเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน ชื่อผู้รับหลักประกัน
การรับเงินค่าดอกเบี้ย
- เจ้าของกรรมสิทธิ์ (ผู้ให้หลักประกัน) ลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
- กรณีมอบอานาจ ให้ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อของผู้ให้
หลักประกัน หรือผู้รับหลักประกันแล้วแต่กรณีตามที่ได้รับมอบอานาจ
(3) หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกัน มิได้มาด้วยตนเอง)
- ผู้มอบอานาจจะต้องเคยให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับ ธปท.
- กรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่ ธปท. กาหนด
- ผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อ และชื่อตัวบรรจง
- ติดอากรแสตมป์
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน
(กรณีรับมอบอานาจต้องมีของผู้รับมอบอานาจด้วย)
- เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร กรอกข้อความ “ได้ตรวจสอบบัตร
ประจาตัวต้นฉบับแล้วถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับ
ตราของธนาคาร
(5) ใบพันธบัตร
(6) ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
/2.2.2 ...

- 13 2.2.2 การถอนหลักประกัน
เอกสารที่ต้องนามา
(1) หนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้
- กรอกชื่อผู้รับหลักประกัน ผู้ให้หลักประกัน รุ่นพันธบัตร จานวนเงิน
ที่ถอนหลักประกัน
- ผู้รับหลักประกันลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อ ของผู้รับหลักประกัน
(2) หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
- กรอกชื่อผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน จานวนเงินที่ถอนหลักประกัน
ชื่อรุ่นพันธบัตร การรับเงินค่าดอกเบี้ย
- ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อของ
ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน
- กรณีมอบอานาจ ให้ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อของ
ผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน
(3) หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้ให้หลักประกันหรือผู้รับหลักประกันมิได้มา
ด้วยตนเอง) ผู้มอบอานาจจะต้องเคยให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับ ธปท.
- กรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่ ธปท. กาหนด
- ผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อและชื่อตัวบรรจง
- ติดอากรแสตมป์
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกัน
(กรณีรับมอบอานาจต้องมีของผู้รับมอบอานาจด้วย)
- เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร กรอกข้อความ “ได้ตรวจสอบบัตร
ประจาตัวต้นฉบับแล้วถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับ
ตราของธนาคาร
(5) ใบพันธบัตร
(6) ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
2.3 การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์
เอกสารที่ต้องนามา
(1) คาขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์
- เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร กรอกข้อความ “ได้ตรวจสอบบัตรประจาตัว
ต้นฉบับแล้วถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับตราของธนาคาร
(3) สาเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการหย่า ฯลฯ
- เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร กรอกข้อความ “ได้ตรวจสอบเอกสาร
ต้นฉบับแล้วถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับตราของธนาคาร
/ (4) …

- 14 (4) ตัวอย่างลายมือชื่อ
- ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทาตัวอย่างลายมือชื่อใหม่ พร้อมกรอกรายละเอียด
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร ลงนามรับรองตามแบบที่ ธปท. กาหนด
(5) หนังสือนาส่งตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบที่ ธปท. กาหนด
(6) ใบพันธบัตร
(7) ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
2.4 การขอออกใบพันธบัตรฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
เอกสารที่ต้องนามา
(1) คาร้องหรือมีหนังสือขอออกพันธบัตรฉบับใหม่ กรณีขอแยกพันธบัตร/ยุบรวม
พันธบัตร/พันธบัตรชารุด/พันธบัตรสูญหาย ถึง ธปท.
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์
- เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของธนาคาร กรอกข้อความ “ได้ตรวจสอบบัตรประจาตัว
ต้นฉบับแล้วถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับตราของธนาคาร
(3) ใบพันธบัตร/รายงานประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย (ใบแจ้งความ) ระบุชื่อ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ รุ่นพันธบัตร และราคาที่ตราไว้
(4) ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม
การทาธุรกรรมตาม 2.1 – 2.4
- เจ้าหน้าที่ธนาคารรวบรวมเอกสารทั้งหมด และทาหนังสือนาส่งให้ ธปท. ดาเนินการ
พร้อมระบุรายละเอียดว่าพันธบัตรที่ดาเนินการแล้ว จะรอรับหรือส่งให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
- กรณีผู้ทาธุรกรรมเป็นนิติบุคคล และผู้มีอานาจลงนามมิได้มาด้วยตนเอง เอกสารที่ต้องนามา
(1) หนังสือมอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากระทาการแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ฯ (บริษัทฯ/ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯลฯ)
ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
- เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืน
เงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกาหนด
กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Script) การจ่ายคืนเงินต้นพันธบัตรจะกระทาได้ต่อเมื่อ ธปท.
ได้รับคืนใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดส่งแบบคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตรให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนวันครบกาหนด
ไถ่ถอน

/เอกสาร...

- 15 เอกสารไถ่ถอนประกอบด้วย
(1) คาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อตามตัวอย่าง
ที่ให้ไว้กับ ธปท.
(2) พันธบัตรฉบับจริงทุกฉบับ ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
(3) สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และบัญชีเงินฝากประจา) ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) กรณีบุคคลธรรมดา - ยื่นด้วยตนเอง แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
- ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล แนบ - สาเนาเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองจาก
กระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตจัดตั้ง และรายงาน
การประชุมประจาปีครั้งล่าสุดของสมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่รับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม และ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้เยาว์ การลงลายมือชื่อในคาขอรับคืนเงินต้นพันธบัตร ให้ดาเนินการดังนี้
 ผู้เยาว์อายุต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อ
 ผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
ลงลายมือชื่อร่วมกัน
 ผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อนุโลมไม่ต้องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อนไถ่ถอน และในคาขอรับคืน
เงินต้นพันธบัตรให้ระบุบัญชีรับเงินต้นเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อร่วมกัน
หมายเหตุ - ยื่นด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
และสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตรประจาตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี
- ไม่มายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสาเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านหรือบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้เยาว์ แล้วแต่กรณี ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในพันธบัตร
การไถ่ถอนพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารไถ่ถอนแทน
พร้อมคาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
ธปท. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นไถ่ถอนคืนเงินต้น
สาหรับการโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝาก
ประจา) เจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
อนึ่ง การให้บริการแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามข้อ 2 - 3 ดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะต้องเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมดังกล่าว ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 5/2559
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
ทั้งนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าวจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท
/แบบ...

- 16 แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทาธุรกรรมสามารถ Download ได้จาก www.bot.or.th
หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้ ข้อย่อยแบบพิมพ์ หรือติดต่อขอรับได้ที่ทีมบริการพันธบัตร โทร. 0 2283 6865,
0 2283 5390-1, 0 2283 5478
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