หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ฉบับยอ)
1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)
3. วงเงินรวม
4. ผูมีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

3 ป – เปนแบบไรใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ รอยละ 3.85 ตอป

ไมเกิน 4,000 ลานบาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล
ที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน
หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และ
สถานศึกษาเอกชน)
5. วันที่จําหนาย
2 ธันวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
และวงเงินซื้อ
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย) - วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนครั้ง
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง
ที่เขาซื้อตอราย แตวงเงินรวมที่ซื้อไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคารตัวแทนจําหนาย
6. การลงทะเบียน ผูซื้อพันธบัตรออมทรัพยแบบไรใบตราสาร (Scripless) รายใหมที่ไมเคยลงทะเบียนขอมูลและเปดบัญชี
และการเปดบัญชี ฝากหลักทรัพยสําหรับพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลังแบบไรใบตราสาร (Scripless) มากอน
ฝากหลักทรัพย
ตองลงทะเบียน และเปดบัญชีฝากหลักทรัพยที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ)
การลงทะเบียน ใชหลักฐานดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลที่ออกโดยสวนราชการ
(กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูซื้อที่เปด
บัญชีไวกับธนาคารตัวแทนจําหนายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝากผูซื้อตองเปดบัญชีใหม
กรณีซื้อพันธบัตรผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผูซื้อทําบัตร ATM ใหม ธนาคารตัวแทนจําหนายจะยกเวน
คาธรรมเนียมการทําบัตร ATM และคาธรรมเนียมบัตร ATM ปแรกใหแกผูซื้อ
การเปดบัญชีฝากหลักทรัพย
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรออมทรัพยแบบไรใบตราสาร (Scripless) ผูซื้อจะตองฝากพันธบัตรเขาบัญชีของตนที่เปดไว
กับธนาคารตัวแทนจําหนาย โดยธนาคารตัวแทนจําหนายจะนําฝากพันธบัตรของผูถือกรรมสิทธิ์ไวภายใตบัญชี
ฝากหลักทรัพยของธนาคารเพื่อลูกคาที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยชื่อเจาของบัญชีฝาก
หลักทรัพยจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและตนเงิน
7. วิธีจัดจําหนาย จําหนายผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ประกอบดวย
ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ
ระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
ผูมีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
ตัวแทนจําหนายไดตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2556 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่
31 มีนาคม 2557
8. การชําระเงิน กรณีซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ใหธนาคารตัวแทนจําหนายหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริมนั
่ บ
ตั้งแตวันที่ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร-อาทิตย
หรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันทําการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผาน
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนไปตามแตละธนาคารตัวแทนจําหนายประกาศหรือกําหนด

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ฉบับยอ)
กรณีซื้อผานเคานเตอร
สามารถชําระไดทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค
- ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ซื้อ
- ชําระดวยเช็ค
• สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง”
• ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที่ 31 มีนาคม 2557 ไมรับชําระดวยเช็ค)
• เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
• สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็ค
ของแตละสาขาเทานั้น
หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
9. หลักฐานที่
- กรณีที่ซื้อผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผูซื้อจะไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจากเครื่องถอนเงิน
ไดรับจากการซื้อ
อัตโนมัติ (ATM) เพื่อเปนหลักฐานในการชําระคาซื้อพันธบัตร
พันธบัตร
- กรณีซื้อผานเคานเตอรธนาคารตัวแทนจําหนาย ผูซื้อจะไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สําหรับผูซื้อพันธบัตรรายใหม จะไดรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะไดรับในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ที่มี
Bond Book อยูแลว ใหนํา Bond Book ไปปรับปรุงขอมูลรายการซื้อใหเปนปจจุบันไดที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย
ที่ทํารายการซื้อภายหลังไมเกิน 30 วันทําการ โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใชอางอิงสําหรับการทําธุรกรรมได
รายการที่ปรากฏอยูใน Bond Book เปนรายการซื้อที่แสดงมูลคาตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน
และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลคาตามราคาตลาด (Market Value) ของแตละธนาคารตัวแทนจําหนาย
โดยจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับรายการที่บันทึกไวที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ จะปรากฏ
เฉพาะรุนพันธบัตรออมทรัพยแบบไรใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผานธนาคารตัวแทนจําหนายเทานั้น โดยผูถือ
กรรมสิทธิ์สามารถนํา Bond Book ที่ไดรับตั้งแตการซื้อพันธบัตรออมทรัพยพิเศษของกระทรวงการคลัง ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรออมทรัพยรุนนี้ไปปรับปรุงใหเปนปจจุบันผานธนาคารตัวแทนจําหนาย
ที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อเทานั้น สําหรับการชําระคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถถอน กระทรวงการคลัง
จะชําระคืนตามราคาตรา (Par Value)
10. การเปลี่ยนแปลง ผูถือกรรมสิทธิ์จะตองแจงการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจําหนายที่ไดฝากพันธบัตรไวโดยธนาคารตัวแทนจําหนาย
ชื่อ ที่อยู บัญชีรับ
จะไมคิดคาธรรมเนียมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
ดอกเบี้ย และตนเงิน

11. การโอน
กรรมสิทธิ์

12. การใช
พันธบัตรเปน
หลักประกัน
13. การขาย
พันธบัตรกอนวัน
ครบกําหนด
ไถถอน

กระทําไดตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เปนตนไป ยกเวน การโอนทางมรดก การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
การหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การจํานําสิทธิในพันธบัตรเพื่อเปนหลักประกัน ใหกระทําไดหลังจากวันที่ทํา
รายการซื้อแลว 30 วัน ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานําจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบ
กําหนดชําระคืนตนเงินมิได การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพยแบบไรใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได
โดยอาจเปนการโอนใหกับลูกคารายใหมหรือลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผานธนาคารตัวแทนจําหนาย
เดียวกัน และไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหวางธนาคารตัวแทนจําหนายได โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองนํา
Bond Book ไปติดตอธนาคารตัวแทนจําหนายที่ไดฝากพันธบัตรไว
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล
อื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะตองติดตอธนาคาร
ตัวแทนจําหนายที่ผูถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีคาธรรมเนียม
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามขอ 14
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายไดที่ธนาคารตัวแทนจําหนายที่ทํารายการซื้อ ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557
เปนตนไปตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารตัวแทนจําหนายจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน) ทั้งนี้ การขายพันธบัตรจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวัน
ครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ฉบับยอ)
14. คาธรรมเนียม
ตางๆ จากการทํา
ธุรกรรม ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร
ของผูถือกรรมสิทธิ์

ผูเรียกเก็บ
บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยฯ
(ตอรายการ
ไมรวม VAT)

ธนาคารแหง
ประเทศไทย
(ไมคิด VAT)

65 บาท

10 บาท

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/รายการ

(3) การขายพันธบัตร
กอนวันครบกําหนดไถถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

-

-

(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู
บัญชีรับดอกเบี้ยและตนเงิน
(6) การขอออก Bond Book ใหม
กรณีสูญหาย

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

ไมคิดคาธรรมเนียม

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิด
คาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

ประเภทธุรกรรม

กรณีไรใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ
Scripless (ภายหลังการถอน
แลวตองการนําฝากใหม)

(9) การขอแกไขบัญชีรับคาตนเงิน/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
กรณีมีใบตราสาร
การทําธุรกรรมตาง ๆ ของ
พันธบัตรแบบมีใบตราสาร
(เชน การโอน การจํานํา
การถอนจํานํา การขอแยก
หนวยพันธบัตร การขอหนังสือ
รับรองยอด เปนตน)

ธนาคารตัวแทนจําหนาย
(ตอรายการ รวม VAT)

200 บาท

200 บาท สําหรับลูกคาเดิมของธนาคาร
ตัวแทนจําหนาย
250 บาท สําหรับกรณีเปนลูกคารายใหม
ของธนาคารตัวแทนจําหนาย
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหวางลูกคาเดิมภายในกลุมผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ซื้อผานธนาคารตัวแทนจําหนายเดียวกัน
ทั้งนี้ หากเปนการโอนกรรมสิทธิ์ระหวาง
ลูกคาเดิมใหกับลูกคารายใหม ธนาคาร
ตัวแทนจําหนายจะคิดคาธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์จากลูกคารายใหม 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม
คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม
ตามอัตราที่แตละธนาคารตัวแทนจําหนาย
ประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันอยูระหวาง 50 100 บาท ตอเลม
คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่แตละธนาคารตัวแทน
จําหนายประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวาง 50 - 200 บาท ตอฉบับ

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 (ฉบับยอ)
15. การชําระ
ดอกเบี้ย

16. การเสียภาษี
17. กําหนดชําระ
คืนตนเงิน
(วันครบกําหนด
ไถถอน)

ชําระปละ 2 งวด คือ ในวันที่ 2 มิถุนายน และ 2 ธันวาคม ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด
การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลคาของพันธบัตร โดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และนับตามจํานวนวัน
ที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย
ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให เวนแตดอกเบี้ยงวดสุดทายจะคํานวณดอกเบี้ย
เพิ่มตามจํานวนวันที่เลื่อนออกไป
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
กําหนดชําระคืนตนเงิน (วันครบกําหนดไถถอน) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 หากวันครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุด
ธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนวันครบกําหนดไถถอนเปนวันทําการถัดไป
- กรณีพันธบัตรแบบไรใบตราสาร ธนาคารแหงประเทศไทยจะชําระคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือกรรมสิทธิ์
ตามรายชื่อและขอมูลที่ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
- กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระตนเงินพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคืน
ใบพันธบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ไดที่ www.pdmo.go.th , www.bot.or.th , www.bangkokbank.com
www.ktb.co.th , www.kasikornbank.com , www.scb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Call Center 1333
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

Call Center 1551 , โทร. 0 2208 3071-7

3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

โทร. 0 2888 8888

4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

โทร. 0 2777 7777

5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

โทร 0 2265 8050 ตอ 5315-7

6. ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม
สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

โทร. 1213
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000 ตอ 4421-5, 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-9

