รู้ก่อนซื้อพันธบัตร พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
อายุพันธบัตร
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
วงเงินจาหน่ายรวม
วันที่จาหน่าย
ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก
วงเงินซื้อ
ขั้นต่า-ขั้นสูง

วันทีค่ รบกาหนดไถ่ถอน

3 ปี และ 7 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
รุ่นอายุ 3 ปี (SB19DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.00 ต่อปี
รุ่นอายุ 7 ปี (SB23DA) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ร้อยละ 2.56 ต่อปี
15,000 ล้านบาท
13 ธันวาคม 2559 – 21 เมษายน 2560
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ
โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร
วงเงินซื้อต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร
(ไม่จากัดจานวนครั้งที่เข้าซื้อ)
ช่วงที่
วันทีจ่ าหน่าย
วงเงินจาหน่ายรวม
ขั้นต่า
ขั้นสูง
1 13 ธ.ค. 59 – 9 เม.ย. 60
15,000 ล้านบาท
1,000 บาท
2,000,000 บาท
2*
10 – 21 เม.ย. 60
วงเงินจาหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1
1,000 บาท
ไม่จากัดวงเงิน
15,000 ล้านบาท
* ช่วงที่ 2 : ไม่จากัดวงเงินขั้นสูง เปิดจาหน่ายตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2560 จนถึงเวลา 15.00 น.
ของวันที่ 21 เมษายน 2560
หมายเหตุ กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
- พันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
- พันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันทีจ่ ่ายดอกเบี้ย

13 มิถุนายน และ 13 ธันวาคม ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกาหนดไถ่ถอน

วิธีจัดจาหน่าย

 จาหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา เครื่อง ATM และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2559 จนถึงเวลา 15.00 น.
ของวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ การซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อต้องสมัครขอใช้บริการก่อน
 ซื้อผ่านเครื่อง ATM หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : ธนาคารตัวแทนจาหน่ายจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันที
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ : สามารถชาระได้ทั้งเงินสด หรือหักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (วันที่ 21 เมษายน 2560 ไม่รับชาระด้วยเช็ค)
โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 3 ปี”
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 7 ปี”
 กรณีชาระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชาระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทาการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ
หากชาระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทาการ หรือในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการถัดไป
 กรณีชาระด้วยเช็ค หากชาระก่อนเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และเช็คจะต้องลงวันที่สั่งจ่ายไม่เกินวันที่ทารายการ
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
หากชาระหลังเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา หรือในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
รายการจองซื้อจะถือเป็นรายการของวันทาการถัดไป และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทาการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชาระเงินดังกล่าวเป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่ายกาหนด
 ซื้อผ่านเครื่อง ATM : ได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่อง ATM
 ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : ได้รับหลักฐานการทารายการตามบริการของแต่ละธนาคารตัวแทนจาหน่ายกาหนด
 ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร : ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
ผู้ซื้อรายใหม่ : ได้รับสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) ในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทาการจากธนาคารตัวแทนจาหน่าย
ผู้ซื้อที่มีสมุดพันธบัตรฯ (Bond Book) : สามารถปรับปรุงข้อมูลการซื้อหลังวันทารายการซื้อ 15 วันทาการ

การชาระเงิน

หลักฐานที่ได้รับ
จากการซื้อ

การเปลี่ยนแปลงชื่อ
ที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย/
เงินต้น และการทาธุรกรรม
เกี่ยวกับพันธบัตร

ติดต่อธนาคารตัวแทนจาหน่ายที่ทารายการซื้อ
 การโอนกรรมสิทธิ์ การขายพันธบัตรก่อนวันที่ครบกาหนดไถ่ถอน สามารถทารายการได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
 การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชาระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน
ให้กระทาได้หลังจากวันที่ทารายการซื้อ 15 วันทาการ
การทาธุรกรรมเกีย่ วกับพันธบัตรอาจมีคา่ ธรรมเนียมตามรายละเอียดด้านหลัง หรือโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน (รับได้ที่ธนาคารตัวแทนจาหน่าย)

รู้ก่อนซื้อพันธบัตร พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
การเสียภาษี

การจ่ายคืนเงินต้น
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดา
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ต่อปี) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต
กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อ พันธบัตรและตราสารหนี้)
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ (ยกเว้นออมทรัพย์พิเศษ) ในวันที่ครบกาหนด
ไถ่ถอน กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากการทาธุรกรรม
ภายหลังการซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ผู้เรียกเก็บ
ประเภทธุรกรรม
กรณีไร้ใบตราสาร (Scripless)
(1) การถอนพันธบัตรจากระบบ
Scripless เพื่อขอออกใบพันธบัตร

บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ (ต่อรายการ
ไม่รวม VAT)

65 บาท

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

ธนาคารตัวแทนจาหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

บุคคลธรรมดา
200 บาท
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/รายการ  กรณีลูกค้าเดิมของธนาคาร คิด 200 บาท
 กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร
คิด 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(2) การฝากพันธบัตรเข้าระบบ
Scripless (ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการนาฝากใหม่)

10 บาท

(3) การขายพันธบัตรก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

-

-

(5) การขอแก้ไขชื่อที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและเงินต้น
(6) การขอออก Bond Book ใหม่
กรณีสูญหาย
(7) การขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

-

-

-

-

-

-

(8) การขออายัดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

-

(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่าเงินต้น/
ดอกเบี้ยพันธบัตร กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร (Scrip)
การทาธุรกรรม : โอน ใช้เป็นหลักประกัน
ถอนหลักประกัน ขอแยก ยุบหน่วย
พันธบัตร ขอออกพันธบัตรใหม่หรือแทน
พันธบัตรชารุด สูญหาย ขอเปลี่ยนชื่อ
ชื่อสกุล ขอหนังสือรับรองยอดพันธบัตร

 กรณีโอนระหว่างลูกค้าเดิมที่ซื้อผ่าน
ธนาคารเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 กรณีลูกค้าเดิมโอนให้กับลูกค้า
รายใหม่ คิดค่าธรรมเนียมการโอน
จากลูกค้าใหม่ 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

คิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม่
ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (เล่มละ 50 - 100 บาท)
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
(ฉบับละ 50 - 200 บาท)
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 กด 870 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

