รูกอนซื้อพันธบัตร
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
อายุพันธบัตร
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินจําหนาย
ผูมีสิทธิ์ซอื้
ในตลาดแรก
วันทีจ่ ําหนาย
วงเงินซื้อ
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง
วันที่ครบกําหนดไถถอน
วันที่ชําระดอกเบีย้
วิธจี ัดจําหนาย

การชําระเงิน

หลักฐานที่ไดรับ
จากการซือ้

3 ป แบบไรใบตราสาร (Scripless)
แบบคงที่ รอยละ 3.00 ตอป
4,000 ลานบาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบคุ คลอื่นที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2558
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย) - วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนครัง้
ที่เขาซื้อตอราย แตรวมกันไมเกินรายละ 2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคาร
11 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม และ 11 พฤศจิกายน ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด
 จําหนายผานเคานเตอรทุกสาขาและเครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย ตั้งแตเวลา 8.30 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่
31 สิงหาคม 2558
 จําหนายผานระบบอินเตอรเน็ตของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank)
 การซื้อพันธบัตรออมทรัพยใหแกบคุ คลอื่น (เฉพาะบุคคลธรรมดา) สามารถซื้อผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย
เทานั้น
 ซื้อผานเครื่อง ATM : ธนาคารตัวแทนจําหนายจะหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธิ์ซื้อทันที
 ซื้อผานเคานเตอร : สามารถชําระไดทั้งเงินสด หรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค โดยสั่งจาย “บัญชีจองซื้อ
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง”
 ซื้อผานเครื่อง ATM : ไดรับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพจากเครื่อง ATM
 ซื้อผานเคานเตอรธนาคาร : ไดรับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อรายใหม : ไดรับสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ในวันที่ซื้อหรืออาจไดรับภายหลังไมเกิน 15 วันทําการ จาก
ธนาคารตัวแทนจําหนาย
ผูซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงขอมูลการซื้อหลังวันทํารายการซื้อ 15 วันทําการ

ติดตอธนาคารตัวแทนจําหนายทีท่ ํารายการซื้อ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ
ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ย/  การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรกอนวันที่ครบกําหนดไถถอน สามารถทํารายการไดตงั้ แตวันที่
ตนเงิน และการทํา
11 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
 การโอนทางมรดก การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา การลมละลาย การชําระบัญชี การจํานําสิทธิใน
พันธบัตร
พันธบัตรเพื่อเปนหลักประกัน ใหกระทําไดหลังจากวันที่ทํารายการซื้อ 15 วันทําการ
การทําธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีคาธรรมเนียมตามรายละเอียดดานหลัง หรือโปรดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวน (รับไดที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย)
การเสียภาษี

ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายทุกครั้งที่มีการจายดอกเบีย้ ตามอัตราทีป่ ระกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาถูก
หักภาษีฯ ในอัตรา 15% ตอป) ผูซื้อจะไดรับหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ทางไปรษณีย หรือทางอินเทอรเน็ต กรณี
ที่สมัครใชบริการขอมูลพันธบัตรทางอินเทอรเน็ตแลว (www.bot.or.th หัวขอ พันธบัตรและตราสารหนี้ )

การชําระคืนตนเงินเมื่อ
ครบกําหนดไถถอน

 ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย (ยกเวนออมทรัพยพเิ ศษ) ในวันที่ครบ
กําหนดไถถอน
 กรณีเปลี่ยนเปนพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชี เมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบ
พันธบัตร
โปรดพลิกดานหลัง

รูกอนซื้อพันธบัตร
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
คาธรรมเนียมตางๆ
จากการทําธุรกรรม
ภายหลังการซือ้
พันธบัตรของผูถ ือ
กรรมสิทธิ์

ผูเรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม

บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยฯ
(ตอรายการ
ไมรวม VAT)

ธนาคารแหง
ประเทศไทย
(ไมคิด VAT)

กรณีไรใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร

65 บาท

(2) การฝากพันธบัตรเขาระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแลวตองการนําฝากใหม)

10 บาท

10 บาท/รายการ

(3) การขายพันธบัตร
กอนวันครบกําหนดไถถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

-

-

(5) การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตร ที่อยู บัญชีรับดอกเบี้ยและ
ตนเงิน
(6) การขอออก Bond Book ใหม
กรณีสูญหาย

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไมคิด VAT)

ไมคิด
คาธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแกไขบัญชีรับคาตนเงิน/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเขาบัญชีไมได
กรณีมีใบตราสาร
การทําธุรกรรม : โอน จํานํา ถอนจํานํา ขอ
แยก ยุบหนวยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม
หรือแทนพันธบัตรชํารุด สูญหาย ขอเปลี่ยน
ชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

ธนาคารตัวแทนจําหนาย
(ตอรายการ รวม VAT)

200 บาท

 กรณีลูกคาเดิมของธนาคาร
คิด 200 บาท
 กรณีเปนลูกคารายใหมของธนาคาร
คิด 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม
 กรณีโอนระหวางลูกคาเดิมที่ซื้อผาน
ธนาคารเดียวกัน ไมคิดคาธรรมเนียม
 กรณีลูกคาเดิมโอนใหกับลูกคา
รายใหม คิดคาธรรมเนียมการโอน
จากลูกคาใหม 250 บาท
ไมคิดคาธรรมเนียม
คิดคาธรรมเนียมการออก Bond Book
ใหม ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เลมละ
50 - 100 บาท)
คิดคาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม
-

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ :
1. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 www.bangkokbank.com
2. ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111 www.ktb.co.th
3. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2888 8888 www.kasikornbank.com 4. ธนาคารไทยพาณิชย โทร. 0 2777 7777 www.scb.co.th
5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5315-7 www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
- สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและพันธบัตร โทร. 1213
- สํานักงานภาคใต อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ตอ 4421-5
- สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม โทร. 0 5393 1074-8
- สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0 4333 3000 ตอ 3214-9

