หนังสือชีช้ วนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)

1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)
3. วงเงินรวม
4. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

5. วันที่จาหน่าย
และวงเงินซื้อ
ขั้นต่า-ขั้นสูง

10 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี ปีที่ 4 - 7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี
และ ปีที่ 8 – 10 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี

50,000 ล้านบาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิตบิ ุคคลอื่นใดที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
(ผู้ไม่มีสทิ ธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล
ที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน
หน่วยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากาไร นิตบิ ุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และ
สถานศึกษาเอกชน)
ช่วงที่

วันที่

จานวนวัน
ที่จาหน่าย

วงเงินรวม
ที่เปิดจาหน่าย

1*

12-16 ม.ค. 58
วันเสาร์ – อาทิตย์
17–18 ม.ค. 58

5 วัน
2 วัน

50,000 ล้านบาท

2 **

19-23 ม.ค. 58

5 วัน

วงเงินที่เหลือ
จากช่วงที่ 1

วงเงินซื้อต่อราย/ต่อธนาคาร
ขั้นต่า
1,000 บาท

ขั้นสูง
2,000,000 บาท

1,000 บาท

ไม่จากัดวงเงิน

50,000 ล้านบาท
* ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย แต่วงเงินที่ซื้อในช่วงที่ 1 รวมกันต้องไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคาร
** ไม่จากัดจานวนครั้งและวงเงินขั้นสูงที่เข้าซื้อต่อราย ต่อ 1 ธนาคาร แต่วงเงินที่ซื้อในช่วงที่ 2 ต้องไม่เกิน
วงเงินที่เหลือจากช่วงที่ 1
หมายเหตุ 1. การนับวงเงินที่ซื้อของแต่ละช่วง ให้นับตามวันที่ ที่ผู้มีสิทธิ์ซื้อทารายการซื้อ
2. วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มกราคม 2558 (ช่วงที่ 1) ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจาหน่ายได้ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
3. หากชาระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ให้นับเป็นวงเงินตามช่วงของวันที่ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ทารายการซื้อ และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป (วันที่ 23 มกราคม 2558 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)

6. การลงทะเบียน ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชี
และการเปิดบัญชี ฝากหลักทรัพย์สาหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาก่อน
ฝากหลักทรัพย์
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ท่ีธนาคารตัวแทนจาหน่าย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ)
การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิตบิ ุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ
(กรณีนิติบุคคล) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจา) ของผู้ซื้อที่เปิด
บัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจาหน่ายพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่

หนังสือชีช้ วนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)

7. วิธีจัดจาหน่าย

8. การชาระเงิน

9. หลักฐานที่
ได้รับจากการซื้อ
พันธบัตร

กรณีซื้อพันธบัตรผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผู้ซื้อทาบัตร ATM ใหม่ ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการทาบัตร ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ
การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะต้องฝากพันธบัตรเข้าบัญชีของตนที่เปิดไว้
กับธนาคารตัวแทนจาหน่าย โดยธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะนาฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ภายใต้บัญชี
ฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อลูกค้าที่ฝากไว้ทบี่ ริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยชื่อเจ้าของบัญชี
ฝากหลักทรัพย์จะต้องตรงกับชือ่ เจ้าของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและต้นเงิน
- จาหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจาหน่าย 4 แห่ง
ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ระหว่างวันที่
12 - 23 มกราคม 2558
- ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
ตัวแทนจาหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 12 มกราคม 2558 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2558
- พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ มีช่องทางการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทยฯ
(KTB netbank) โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทารายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่ www.ktbnetbank.com
ซึ่งผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องดาเนินการสมัครขอใช้บริการ KTB netbank ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ก่อน
- พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ มีช่องทางการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อ (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
สามารถทารายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยฯ เท่านัน้ โดยจะได้รับใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์
ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับมอบพันธบัตรออมทรัพย์
กรณีซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ให้ธนาคารตัวแทนจาหน่ายหักเงินจากบัญชีผู้มีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทารายการ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่
วันที่ทาธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคาร
แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริม่ นับตั้งแต่วนั ทาการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อขั้นสูงที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
เป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่ายประกาศหรือกาหนด
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
สามารถชาระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค
- ชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วนั ที่ซื้อ
- ชาระด้วยเช็ค
• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี”
• ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 23 มกราคม 2558 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)
• เรียกเก็บได้ในสานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชาระเงินค่าพันธบัตร
• สามารถทารายการรับชาระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดทาการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขาเท่านั้น
หากชาระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
- กรณีที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) เพื่อเป็นหลักฐานในการชาระค่าซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจาหน่าย ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สาหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ สาหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มี
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Bond Book อยู่แล้ว ให้นา Bond Book ไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบนั ได้ที่ธนาคารที่ทารายการซื้อ
ภายหลังจากวันที่ทารายการซือ้ แล้ว 15 วันทาการ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนาไปใช้อ้างอิงสาหรับการทาธุรกรรมได้
รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน
และในวันที่ทารายการจะแสดงมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่าย
โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการทีบ่ นั ทึกไว้ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่าย ทั้งนี้ จะปรากฏ
เฉพาะรุ่นพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจาหน่ายเท่านัน้ โดยผู้ถือ
กรรมสิทธิ์สามารถนา Bond Book ที่ได้รับตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ผ่านธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อเท่านั้น สาหรับการชาระคืนต้นเงินพันธบัตรเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลัง
จะชาระคืนตามราคาตรา (Par Value)
- สาหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้มีสิทธิ์ซื้อ (เฉพาะบุคคลธรรมดา) สามารถทารายการซื้อ
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยฯ โดยจะได้รับใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น เพื่อนาไปให้
ผู้รับมอบดาเนินการ ดังนี้
1) สาหรับผู้รับมอบที่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผ่านธนาคารกสิกรไทยฯ
มาก่อนแล้ว ให้ผู้รับมอบนาสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) มาปรับปรุงข้อมูลได้ที่เครื่องปรับ
สมุดอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทยฯ หลังจากวันทีท่ ี่ลงในใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น 15 วัน
ทาการ เป็นต้นไป
2) สาหรับผู้รับมอบที่ยังไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผ่านธนาคาร
กสิกรไทยฯ ให้ผู้รับมอบนาใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น พร้อมเอกสารแสดงตน ประกอบด้วย
บัตรประจาตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยฯ ของ
ผู้รับมอบ (ถ้ามี) มาลงทะเบียนเปิดบัญชีการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ และรับโอนพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่ธนาคาร
กสิกรไทยฯ ทุกสาขา หลังจากวันที่ที่ลงในใบยืนยันการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นต้นไป โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้รับมอบจะต้องแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิล์ ่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันจ่ายดอกเบี้ยในงวด
นั้นๆ หรือก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนพันธบัตร มิฉะนัน้ ดอกเบี้ยในงวดนัน้ ๆ และ/หรือเงินต้นของพันธบัตรจะเป็นของ
ผู้มอบ ตัวอย่างเช่น หากผู้รับมอบแสดงตนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิห์ ลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ดอกเบี้ยงวดแรก
(จ่าย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2558) จะเป็นของผู้มอบ ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยฯ จะนาส่งสมุดพันธบัตรรัฐบาล
กระทรวงการคลัง (Bond Book) ของผู้รับมอบตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 15 วันทาการหลังจากวันที่ธนาคารกสิกรไทยฯ
ได้รับเอกสารแสดงตนครบถ้วนจากผู้รับมอบ
10. การเปลี่ยนแปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้โดยธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับ
จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ดอกเบี้ย และต้นเงิน

11. การโอน
กรรมสิทธิ์

กระทาได้ตงั้ แต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจาก
การหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การจานาสิทธิในพันธบัตรเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กระทาได้หลังจากวันที่ทา
รายการซื้อแล้ว 15 วันทาการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการจานาจะกระทาในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบ
กาหนดชาระคืนต้นเงินมิได้ การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทาได้
โดยอาจเป็นการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจาหน่าย
เดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารตัวแทนจาหน่ายได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนา Bond Book
ไปติดต่อธนาคารตัวแทนจาหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้

หนังสือชีช้ วนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)

12. การใช้
พันธบัตรเป็น
หลักประกัน

13. การขาย
พันธบัตรก่อนวัน
ครบกาหนด
ไถ่ถอน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล
อื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ตัวแทนจาหน่ายทีผ่ ู้ถือกรรมสิทธิ์ทารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียม
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามข้อ 14
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายได้ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่ายทีท่ ารายการซื้อ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
เป็นต้นไปตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะมีการกาหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยจะมีการกาหนดราคามาตรฐาน) ทั้งนี้ การขายพันธบัตรจะกระทาในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวัน
ครบกาหนดชาระคืนต้นเงินมิได้

หนังสือชีช้ วนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)

14. ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จากการทา
ธุรกรรม ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ผู้เรียกเก็บ
บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ
(ต่อรายการ
ไม่รวม VAT)

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

65 บาท

10 บาท

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

(3) การขายพันธบัตร
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

-

-

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ยและ
ต้นเงิน
(6) การขอออก Bond Book ใหม่
กรณีสูญหาย

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

ประเภทธุรกรรม

กรณีไร้ใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าต้นเงิน/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร
การทาธุรกรรมต่าง ๆ ของพันธบัตรแบบ
มีใบตราสาร (เช่น การโอน การจานา
การถอนจานา การขอแยกหน่วยพันธบัตร
การขอหนังสือรับรองยอด เป็นต้น)

ธนาคารตัวแทนจาหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

200 บาท

200 บาท สาหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร
ตัวแทนจาหน่าย
250 บาท สาหรับกรณีเป็นลูกค้ารายใหม่
ของธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจาหน่ายเดียวกัน
ทั้งนี้ หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่าง
ลูกค้าเดิมให้กับลูกค้ารายใหม่ ธนาคาร
ตัวแทนจาหน่ายจะคิดค่าธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

คิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม่
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ประกาศกาหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
50 - 100 บาท ต่อเล่ม
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารตัวแทน
จาหน่ายประกาศกาหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่าง 50 - 200 บาท ต่อฉบับ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

หนังสือชีช้ วนการจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับย่อ)

15. การชาระ
ดอกเบี้ย

16. การเสียภาษี
17. กาหนดชาระ
คืนต้นเงิน
(วันครบกาหนด
ไถ่ถอน)

ชาระปีละ 2 งวด คือ ในวันที่ 12 มกราคม และ 12 กรกฎาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนด
การคานวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจานวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง
หากวันครบกาหนดชาระดอกเบีย้ ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปชาระในวันทาการถัดไป
โดยไม่คานวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะคานวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจานวนวันที่เลื่อนออกไป
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
กาหนดชาระคืนต้นเงิน (วันครบกาหนดไถ่ถอน) ในวันที่ 12 มกราคม 2568 หากวันครบกาหนดไถ่ถอนตรงกับ
วันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนเป็นวันทาการถัดไป
- กรณีพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะชาระคืนต้นเงินพันธบัตรให้แก่
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อและข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
- กรณีพันธบัตรออมทรัพย์แบบมีใบตราสาร การชาระต้นเงินพันธบัตรจะกระทาได้ต่อเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย
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 จากัด (มหาชน)
โทร. 1333
2. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

โทร. 0 2111 1111

3. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

โทร. 0 2888 8888

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

โทร. 0 2777 7777

5. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5315-7

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร
สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โทร. 1213
โทร. 0 5393 1074-8
โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4421-5, 0 7423 8475
โทร. 0 4333 3000 ต่อ 3214-9, 0 4333 2797, 0 4333 2852

