
              หนังสือชี้ชวนการจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ฉบับย่อ) 

1. อายุ 7 ปี และ 10 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) 

2. อัตราดอกเบี้ย 
(คูปอง) 

รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี ร้อยละ 4.25 ต่อป ี
รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที ่ร้อยละ 4.75 ต่อปี 

3. วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท 
4. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ 
ในตลาดแรก 

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนธิิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิตบิุคคลอื่นใดที่ไม่มีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร  
(ผู้ไม่มีสทิธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร  บริษัทเงนิทุน  บริษัทหลกัทรัพย์  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน  บริษัทประกัน  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล 
ที่บริหารโดยสถาบนัการเงิน  กองทุนรวม  คณะบุคคล บรรษัท ส านักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ  บริษัท  ห้างร้าน 
หน่วยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหาก าไร นิตบิุคคลอาคารชุด นติิบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน  และ
สถานศึกษาเอกชน) 

5. วันที่จ าหน่าย 
และวงเงินซื้อ 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง 

*   ไม่จ ากัดจ านวนคร้ังท่ีเข้าซ้ือต่อราย  แต่วงเงินที่ซ้ือในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 รวมกันต้องไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท 
    ต่อรุ่น ต่อ 1 ธนาคาร 
** ไม่จ ากัดจ านวนคร้ังและวงเงินขัน้สูงท่ีเข้าซ้ือต่อราย ต่อรุ่น ต่อ 1 ธนาคาร แต่วงเงินที่ซื้อในชว่งที่ 3 ต้องไม่เกิน 
    วงเงินที่เหลือจากช่วงที่ 2 
 

หมายเหตุ  1. การนับวงเงินที่ซ้ือของแต่ละชว่ง ให้นับตามวันที่ ท่ีผู้มีสิทธิ์ซ้ือท ารายการซ้ือ 
  2. หากช าระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ให้นับเป็นวงเงินตามช่วงของวันทีผู้่มีสิทธิ์ซ้ือ 
                 ท ารายการซ้ือ และดอกเบ้ียจะเร่ิมนับในวนัท าการถัดไป (วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ไม่รับช าระด้วยเช็ค) 
 1/ อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2497   
 2/ วันเสาร์-อาทิตย์ท่ี 19-20 กรกฎาคม 2557 (ช่วงที่ 2) ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเคร่ือง 
                ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจ าหน่ายได้ โดยดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันท าการถัดไป 

ช่วงที ่ วันที ่
จ านวนวัน 
ที่จ าหน่าย 

 
ผู้มีสิทธิ์ซ้ือ 

วงเงินรวม 
ที่เปิดจ าหน่าย 

วงเงินซื้อต่อราย/ต่อรุ่น/ต่อธนาคาร  

ขั้นต่ า ขั้นสูง 
1* 15-16 ก.ค. 57 2 วัน อายุ 60 ปีข้ึนไป 1/ 30,000 ล้านบาท 

1,000 บาท 
 

2,000,000 บาท 
 

2* 17-18 ก.ค. 57  2 วัน ประชาชนท่ัวไป 
(รวมอายุ 60 ปีข้ึนไป) 

และผูม้ีสิทธ์ิซื้อ 

วงเงินท่ีเหลือ 
จากช่วงที่ 1 

 วันเสาร์ – อาทิตย์ 2/ 
19 – 20 ก.ค. 57 

2 วัน 

3** 21-25 ก.ค. 57 5 วัน ประชาชนท่ัวไป 
(รวมอายุ 60 ปีข้ึนไป) 

และผูม้ีสิทธ์ิซื้อ 

วงเงินท่ีเหลือ 
จากช่วงที่ 2 

 

1,000 บาท ไม่จ ากดัวงเงิน 

    30,000 ล้านบาท   

 

6. การลงทะเบียน
และการเปิดบญัช ี
ฝากหลักทรัพย์ 

 

ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชี 
ฝากหลักทรัพย์ส าหรับพนัธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาก่อน 
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ  
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณชิย์ฯ)  
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การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิตบิุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ 
(กรณีนิติบุคคล) พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาหนา้แรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจ า) ของผู้ซื้อที่เปิด 
บัญชไีว้กับธนาคารตัวแทนจ าหน่ายพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงนิฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่  
   กรณีซื้อพันธบัตรผ่านเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผู้ซื้อท าบัตร ATM ใหม่ ธนาคารตัวแทนจ าหนา่ยจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการท าบตัร ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปแีรกให้แก่ผู้ซื้อ 
การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ 
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะต้องฝากพันธบัตรเข้าบัญชีของตนที่เปิดไว้ 
กับธนาคารตัวแทนจ าหนา่ย โดยธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะน าฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ภายใตบ้ัญชี 
ฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อลูกค้าที่ฝากไว้ทีบ่ริษัทศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยชื่อเจ้าของบัญชี
ฝากหลักทรัพย์จะต้องตรงกับชือ่เจ้าของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและต้นเงนิ  

7. วิธีจัดจ าหน่าย - จ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 4 แห่ง 
ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสกิรไทยฯ และธนาคารไทยพาณชิย์ฯ ระหว่างวนัที่  
15 - 25 กรกฎาคม 2557 
- ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 
- พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ ได้เพิม่ช่องทางการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น โดยผู้มีสทิธิ์ซื้อ (เฉพาะบุคคล 
ธรรมดา) สามารถท ารายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เทา่นัน้ โดยจะได้รับใบยืนยนั 
การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับมอบพันธบัตรออมทรัพย์  

8. การช าระเงิน กรณีซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
ให้ธนาคารตัวแทนจ าหนา่ยหักเงินจากบัญชผีู้มีสิทธิ์ซื้อทนัทีเมื่อสิ้นสุดการท ารายการ โดยดอกเบี้ยจะเร่ิมนับ 
ตั้งแต่วันที่ท าธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันท าการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์  
หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับตัง้แต่วนัท าการถัดไป ทัง้นี้ วงเงนิซื้อขั้นสูงที่ซื้อผา่น 
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นไปตามแตล่ะธนาคารตัวแทนจ าหนา่ยประกาศหรือก าหนด 
 

กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์  
สามารถช าระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค 
- ช าระด้วยเงนิสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากช าระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันท าการ ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับตั้งแต่วนัที่ซื้อ 
- ช าระด้วยเช็ค  

• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี” 
              “บัญชีจองซื้อพันธบตัรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ป”ี 
• ลงวันทีไ่ม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ไม่รับช าระดว้ยเช็ค)  
• เรียกเก็บได้ในส านักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับช าระเงนิค่าพนัธบัตร  
• สามารถท ารายการรับช าระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขาเท่านั้น  

 หากช าระไม่เกินเวลาปดิเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบี้ยจะเร่ิมนับในวันท าการถัดไป 
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9. หลักฐานที่
ได้รับจากการซื้อ
พันธบัตร  

- กรณีที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจ์ากเคร่ืองถอนเงิน 
  อัตโนมัติ (ATM) เพื่อเป็นหลักฐานในการช าระคา่ซื้อพันธบัตร    
- กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจ าหนา่ย ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร  
- ส าหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดงรายละเอียด 
  เก่ียวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 30 วันท าการ ส าหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มี  
  Bond Book อยู่แล้ว ให้น า Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบนัได้ที่ธนาคารที่ท ารายการ 
  ซื้อภายหลังไม่เกิน 30 วันท าการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะน าไปใช้อ้างอิงส าหรับการท าธุรกรรมได้  
  รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมลูค่าตามราคาตรา (Par Value)  ในวันที่จดทะเบียน 
  และในวันที่ท ารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market  Value) ของแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหนา่ย  
  โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการทีบ่นัทึกไว้ที่ธนาคารตัวแทนจ าหนา่ย  ทั้งนี้ จะปรากฏ 
  เฉพาะรุ่นพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจ าหนา่ยเท่านัน้ โดยผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ์สามารถน า Bond Book ที่ได้รับตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบตัรออมทรัพย์รุ่นนี้ไปปรบัปรุงให้เป็นปจัจุบนัผา่นธนาคารตัวแทนจ าหนา่ย 
  ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อเท่านั้น  ส าหรับการช าระคนืต้นเงินพันธบัตรเมื่อครบก าหนดไถถ่อน กระทรวงการคลัง 
  จะช าระคืนตามราคาตรา (Par Value) 
- ส าหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีสิทธิ์ซื้อ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) สามารถท ารายการซื้อ 
   ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยจะได้รับใบยืนยนัการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น  
   เพื่อน าไปให้ผู้รับมอบด าเนนิการ ดังนี ้
1) ส าหรับผู้รับมอบที่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) มาก่อนแล้ว ให้ผู้รับมอบน าสมดุพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) มาปรับปรุงข้อมูลได้ที่
เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หลังจากวันทีท่ี่ลงในใบยืนยันการซื้อพันธบัตร 
ออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น 30 วัน เป็นตน้ไป  
2) ส าหรับผู้รับมอบที่ยังไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบตัรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผ่านธนาคารกสิกรไทย  
จ ากัด (มหาชน) ให้ผู้รับมอบน าใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น พร้อมเอกสารแสดงตน 
ประกอบด้วย บัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบา้น หรือหนังสือเดินทาง และ สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร 
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้รับมอบ (ถ้ามี) มาลงทะเบียนเปิดบัญชีการลงทุนในพนัธบัตรออมทรัพย์ และรับโอน 
พันธบัตรออมทรัพย์ได้ทีธ่นาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา หลังจากวันที่ที่ลงในใบยนืยันการซื้อพันธบัตร 
ออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จา่ยใดๆ ซึ่งผู้รับมอบจะต้องแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหนา้ 
อย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ หรือก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนพันธบัตร มฉิะนั้น ดอกเบี้ยในงวด 
นั้นๆ และ/หรือเงินต้นของพันธบัตรจะเป็นของผู้มอบ ตัวอย่างเช่น หากผู้รับมอบแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์หลังวนัที่  
15 พฤศจิกายน 2557 ดอกเบี้ยงวดแรก (จ่าย ณ วันที ่15 มกราคม 2558) จะเป็นของผู้มอบ ทั้งนี ้ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) จะน าส่งสมุดพนัธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลงั (Bond Book) ของผู้รับมอบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน  
30 วัน หลังจากวันที่ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)ได้รับเอกสารแสดงตนครบถ้วนจากผู้รับมอบ 

10. การเปลี่ยนแปลง 
ชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ย และต้นเงิน 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายที่ไดฝ้ากพันธบัตรไว้โดยธนาคารตัวแทนจ าหน่าย
จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว   
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11. การโอน 
กรรมสิทธิ์  
 

กระท าได้ตัง้แต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพยส์ินอันเนื่องมาจาก 
การหย่า การล้มละลาย การช าระบัญชี การจ าน าสิทธิในพันธบตัรเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กระท าได้หลงัจากวนัที่ท า
รายการซื้อแล้ว 30 วัน ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการจ าน าจะกระท าในระหวา่งระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบ 
ก าหนดช าระคืนตน้เงินมิได้ การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระท าได้  
โดยอาจเป็นการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 
เดียวกนั แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารตัวแทนจ าหน่ายได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องน า Bond Book  
ไปติดต่อธนาคารตัวแทนจ าหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ 

12. การใช้ 
พันธบัตรเป็น 
หลักประกัน 
 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองคก์รของรัฐ เช่น  
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา้ และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกนักับสถาบนัการเงินหรือบุคคล 
อื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่ายทีผู่้ถือกรรมสิทธิ์ท ารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียม 
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามข้อ 14 

13. การขาย
พันธบัตรก่อนวัน
ครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายได้ที่ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายทีท่ ารายการซื้อ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 
เป็นต้นไปตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารตัวแทนจ าหน่ายจะมีการก าหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทยจะมีการก าหนดราคามาตรฐาน) ทั้งนี้ การขายพนัธบัตรจะกระท าในระหวา่งระยะเวลา 30 วันก่อนวนั
ครบก าหนดช าระคืนตน้เงินมไิด้ 
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14. ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จากการท า
ธุรกรรม ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือกรรมสิทธิ ์

 
 

ประเภทธุรกรรม 

ผู้เรียกเก็บ 

บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ 

(ต่อรายการ  
ไม่รวม VAT) 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
(ไม่คิด VAT) 

ธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 
(ต่อรายการ รวม VAT) 

กรณีไร้ใบตราสาร    
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless 
เพื่อขอออกใบพันธบัตร 

65 บาท 
 
 

บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

200 บาท 

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless 
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการน าฝากใหม่) 

10 บาท 10 บาท/รายการ  200 บาท ส าหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร   
 ตัวแทนจ าหน่าย  
 250 บาท ส าหรับกรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ 
 ของธนาคารตัวแทนจ าหน่าย 

(3) การขายพันธบัตร 
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(4) การโอนกรรมสิทธิ์ - - ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
ท่ีซ้ือผ่านธนาคารตัวแทนจ าหน่ายเดียวกัน 
ท้ังนี้ หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง
ลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคาร
ตัวแทนจ าหน่ายจะคิดค่าธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 250 บาท 

(5) การขอแก้ไขชื่อท่ีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ท่ีอยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและ 
ต้นเงิน 

- - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(6) การขอออก Bond Book ใหม่ 
กรณีสูญหาย 

- - คิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม่  
ตามอัตราท่ีแต่ละธนาคารตัวแทนจ าหน่าย
ประกาศก าหนด ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
50 - 100 บาท ต่อเล่ม 

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร - - คิดค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราท่ีแต่ละธนาคารตัวแทน
จ าหน่ายประกาศก าหนด ซ่ึงปัจจุบันอยู่
ระหว่าง 50 - 200 บาท ต่อฉบับ 

(8) การขออายัดพันธบัตร - - ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าต้นเงิน/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้ 

100 บาท 
 (ไม่คิด VAT) 

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กรณีมีใบตราสาร 
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ของพันธบัตรแบบ 
มีใบตราสาร (เช่น การโอน การจ าน า  
การถอนจ าน า การขอแยกหน่วยพันธบัตร 
การขอหนังสือรับรองยอด เป็นต้น) 

 
- 

 
บุคคลธรรมดา  
20 บาท/ฉบับ 

นิติบุคคล  
100 บาท/ฉบับ 

 
- 
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15. การช าระ
ดอกเบี้ย 

ช าระปีละ 2 งวด คือ ในวันที่ 15 มกราคม และ 15 กรกฏาคม ของทุกปี จนกว่าพนัธบัตรจะครบก าหนด 
การค านวณดอกเบี้ยค านวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยใช้หลกัเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนบัตามจ านวนวัน 
ที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบก าหนดช าระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย  
ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการถัดไปโดยไม่ค านวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะค านวณดอกเบี้ย 
เพิ่มตามจ านวนวนัที่เลื่อนออกไป 

16. การเสียภาษี ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกคร้ังที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอตัราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร  
17. ก าหนดช าระ
คืนต้นเงิน  
(วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน) 

ก าหนดช าระคืนตน้เงิน (วนัครบก าหนดไถ่ถอน)  
-  พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
-  พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2567  
หากวันครบก าหนดไถ่ถอนตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนเป็นวันท าการถัดไป 
-  กรณีพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช าระคนืตน้เงินพันธบัตรให้แก่ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและขอ้มูลที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศนูยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
-  กรณีพันธบัตรออมทรัพย์แบบมใีบตราสาร การช าระตน้เงินพนัธบัตรจะกระท าได้ต่อเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รับคืนใบพันธบัตร  

  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  ได้ที่  www.pdmo.go.th ,  www.bot.or.th , www.bangkokbank.com 
www.ktb.co.th ,  www.kasikornbank.com  ,  www.scb.co.th  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) Call Center 1333 

2.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) Call Center 1551 ,  โทร. 0 2208 3071-7     

3.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 

4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2777 7777 

5.  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง     โทร 0 2265 8050 ต่อ 5315-7 

6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     ส านักงานใหญ่ ฝ่ายการช าระเงินและพนัธบัตร 
     ส านักงานภาคเหนือ  จ.เชียงใหม ่
     ส านักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
     ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 

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

 
 

http://www.pdmo.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.bangkokbank.com/
http://www.ktb.co.th/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.scb.co.th/

