อายุพันธบัตร
อัตราดอกเบี้ย
วงเงินจาหน่าย
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก
วันที่จาหน่าย
วงเงินซื้อ
ขั้นต่า-ขั้นสูง
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
วิธีจัดจาหน่าย

รู้ก่อนซื้อพันธบัตร
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
3 ปี แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
แบบคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
50,000 ล้านบาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นทีไ่ ม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
19 ตุลาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
วงเงินซื้อขั้นต่า 1,000 บาท (1 หน่วย) - วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ไม่จากัดจานวนครั้ง
ที่เข้าซื้อต่อราย แต่รวมกันไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคาร
19 ตุลาคม 2561
19 เมษายน และ 19 ตุลาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนด
 จาหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาและเครื่อง ATM ของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559
 จาหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย (KTB netbank)
 การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น (เฉพาะบุคคลธรรมดา) สามารถซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
กสิกรไทยเท่านัน้

การชาระเงิน

 ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะหักเงินจากบัญชีผู้มีสทิ ธิ์ซื้อทันที
 ซือ้ ผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชาระได้ทั้งเงินสด หรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อ
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง”

หลักฐานทีไ่ ด้รับ
จากการซื้อ

 ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง ATM
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร : ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
ผู้ซื้อรายใหม่ : ได้รับสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ในวันที่ซอื้ หรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการ
จากธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซื้อหลังวันทารายการซือ้ 15 วันทาการ

การเปลี่ยนแปลงชื่อ
ติดต่อธนาคารตัวแทนจาหน่ายที่ทารายการซื้อ
ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/  การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกาหนดไถ่ถอน สามารถทารายการได้ตั้งแต่วนั ที่
เงินต้น และการทา
19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การจานาสิทธิ
พันธบัตร
ในพันธบัตรเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กระทาได้หลังจากวันที่ทารายการซื้อ 15 วันทาการ
การทาธุรกรรมเกี่ยวกับพันธบัตรอาจมีค่าธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านหลัง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ในหนังสือชี้ชวน (รับได้ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่าย)
การเสียภาษี

ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดา
ถูกหักภาษีฯ ในอัตรา 15% ต่อปี) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต
กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อ พันธบัตรและตราสารหนี้ )

การจ่ายคืนเงินต้น
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน

 ธปท. จะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ (ยกเว้นออมทรัพย์พิเศษ) ในวันที่ครบ
กาหนดไถ่ถอน
 กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธปท. จะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อ ธปท. ได้รับคืนใบพันธบัตร

รู้ก่อนซื้อพันธบัตร
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากการทาธุรกรรม
ภายหลังการซื้อ
พันธบัตรของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์

ผู้เรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม

กรณีไร้ใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless
เพื่อขอออกใบพันธบัตร

บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ฯ
(ต่อรายการ
ไม่รวม VAT)

10 บาท

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

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

-

-

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

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้วต้องการนาฝากใหม่)

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/ดอกเบี้ย
พันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร
การทาธุรกรรม : โอน จานา ถอนจานา ขอ
แยก ยุบหน่วยพันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่
หรือแทนพันธบัตรชารุด สูญหาย ขอเปลี่ยน
ชื่อ ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

65 บาท

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

ธนาคารตัวแทนจาหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

200 บาท

 กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร
คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร
คิด 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้า
รายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอน
จากลูกค้าใหม่ 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

คิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book
ใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคาร
ประกาศ (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 www.kasikornbank.com 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scb.co.th
5. สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5315-7 www.pdmo.go.th
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th
- สานักงานใหญ่ ฝ่ายการชาระเงินและพันธบัตร โทร. 1213
- สานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 0 7427 2000 ต่อ 4421-5
- สานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1074-8
- สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4333 3000 ต่อ 3214-9

