สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
1. ธนาคารแหงประเทศไทยจะออกพันธบัตรออมทรัพย จํานวน 2 รุน ไดแก พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหง
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 อายุ 3 ป และ พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ.
2554 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ป (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”) โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)

ความถี่ในการจายดอกเบี้ย
วันที่จําหนาย
วันที่ลงในพันธบัตร
(วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย)
วันครบกําหนดไถถอน

พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
อายุ 3 ป
อายุ 7 ป
อัตราดอกเบี้ยงวดแรกเทากับ
ปที่ 1 – 4 รอยละ 3.50 ตอป
รอยละ 3.58125 ตอป
ปที่ 5 – 6 รอยละ 4.50 ตอป
(อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน
ปที่ 7 รอยละ 5.00 ตอป
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2554)
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเทากับรอยละ 4.00 ตอป)
ทั้งนี้ ธปท. จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดถัดไป
2 วันทําการกอนวันเริ่มงวดการจายดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน

ทุก 6 เดือน

วันที่ 26 ส.ค. – 6 ก.ย. 2554 (เวนวันเสาร-อาทิตย)
กรณีชําระเงินดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก : วันเสนอขอซื้อพันธบัตร
กรณีชําระดวยแคชเชียรเช็ค, เช็คสวนตัว
: วันทําการถัดไปจากวันเสนอขอซื้อพันธบัตร
26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2561

2. ผูออกพันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธปท.”)
3. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน ธปท.
4. ผูจัดจําหนาย ธนาคารตัวแทนจําหนาย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธนาคารตัวแทน”) ไดแก
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
8. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
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5. มูลคารวม 50,000 ลานบาท
6. ราคาจําหนาย ราคาหนวยละ 1,000 บาท โดยมีวงเงินซื้อขั้นต่ํา 50,000 บาท และซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทา
ของ 10,000 บาท โดยไมจํากัดวงเงินซื้อขั้นสูง
7. ผูมีสิทธิ์ซื้อและผูไมมีสิทธิ์ซื้อ
ผูมีสิทธิ์ซื้อ
 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
 สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม
อยูในรายชื่อผูไมมีสิทธิ์ซื้อ

ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ
ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดย
สถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษทั หางราน นิติบุคคลที่
แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน
8. สถานที่แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร
สํานักงานใหญและสาขาของธนาคารตัวแทนดังตอไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
8. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
9. วิธีการซื้อพันธบัตร
แจงความประสงคโดยกรอกรายละเอียดใน “คําเสนอขอซื้อพันธบัตร” และใหตัวอยางลายมือชื่อผูถือ
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามแบบที่ ธปท. กําหนด และเอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร (ตามรายละเอียดแนบ)
พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารตัวแทน ทั้งนี้ สามารถรับคําเสนอขอซื้อพันธบัตรไดที่ธนาคารตัวแทนตั้งแต วันที่
26 สิงหาคม 2554 เปนตนไป
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10. การชําระเงิน
ผูซื้อพันธบัตรจะชําระเงินคาพันธบัตรไดที่ธนาคารตัวแทนที่แจงความประสงคขอซื้อ โดยวิธีการ
● ชําระดวยเงินสด
● ชําระดวยเช็ค โดยขีดครอม และสั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ธปท. อายุ 3 ป” หรือ
“บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ธปท. อายุ 7 ป” ตามประเภทอายุของพันธบัตรที่ระบุในคําเสนอขอซื้อ
● มอบอํานาจใหธนาคารตัวแทนหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน
วันและเวลาชําระคาพันธบัตรใหธนาคารตัวแทน
วันที่ชําระ

เวลารับชําระ

วันที่ลงในพันธบัตร
(วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย)

เงินสด, หักบัญชีเงินฝาก

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร

ภายใน 15.00 น.

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร

แคชเชียรเช็ค,เช็คสวนตัว
(เฉพาะเช็คในเขตสํานัก
หักบัญชีเดียวกัน)

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร
(เช็คลงวันที่ไมเกินวันเสนอ
ขอซื้อพันธบัตร)

เวลาปดรับเช็คของแตละ
ธนาคารตัวแทน

วันทําการถัดไปจาก
วันเสนอขอซื้อพันธบัตร

วิธีชําระเงิน

ทั้งนี้ ในวันสุดทายของการจําหนายพันธบัตร ผูซื้อพันธบัตรจะตองชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝากเทานั้น
และจะตองชําระกอนเวลา 15.00 น.
11. การระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ในการซื้อพันธบัตร ผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ ถาผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมบรรลุนิติภาวะตองระบุชื่อ
ผูปกครองหรือผูจัดการ เปนผูลงนามซื้อแทน (ผูปกครองหรือผูจัดการใหระบุชื่อไดเพียง 1 คน)
12. การระบุวันที่ในพันธบัตร
ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนพันธบัตรไวในพันธบัตรใหเปนวันเดียวกับวันที่ ธปท. ไดรับเงินจากธนาคาร
ตัวแทน และเปนวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยใหแกผูซื้อพันธบัตร
13. วันที่ไดรับพันธบัตร
● ธปท. จะใหธนาคารตัวแทนมารับมอบพันธบัตร ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันที่ ธปท. ไดรับเงินคา
พันธบัตร และขอมูลถูกตองสมบูรณแลว จากธนาคารตัวแทน
● ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรไดโดย
(1) รับที่ธนาคารตัวแทน สํานักงานใหญ หรือสาขาที่ทานไดชําระเงินไว
(2) ขอใหธนาคารตัวแทน จัดสงใหทานทางไปรษณียลงทะเบียน
14. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ
เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน หรือ
บุคคลอื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
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15. การขายกอนวันครบกําหนดไถถอน
หลังจากไดรับพันธบัตร ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดไถถอนได ตั้งแต
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป ใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามราคาที่จะตกลงกัน แตจะกระทําใน
ระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดไถถอนมิได
16. การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถฝากพันธบัตรไวที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ได
ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปตามพิธีปฏิบัติของ
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถือใบพันธบัตร หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตางๆ ใหเปนไปตามพิธี
ปฏิบัติของ ธปท.
● การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
- ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แตกเปน
ฉบับยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มพัน
● การโอนกรรมสิทธิ์
- กระทําไดตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป
- การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือ การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการ
หยา หรือ ลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
- การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดไถถอนมิได หรือ
เปนไปตามระเบียบและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด
● การจํานําและการถอนจํานํา
● ขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
● การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
● การยื่นไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด
ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ขางตน ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถแจงความจํานงไดโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารตัวแทน หากติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค
ตามที่ขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการใหทันที แตหากติดตอผานธนาคารตัวแทน ธปท. จะ
ดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารตัวแทน โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมใหแก ธปท.
สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น ฉบับละ 100 บาท หรือตามที่
ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด ธปท. ไมเก็บคาธรรมเนียม ทั้งนี้
ธนาคารตัวแทนสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการดังกลาว จากผูถือกรรมสิทธิเ์ พิ่มอีกฉบับละ 10 บาท
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17. การจายดอกเบี้ย
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
อายุ 3 ป
อายุ 7 ป
 ปละ 4 งวด คือในวันที่ 26 กุมภาพันธ
 ปละ 2 งวด คือในวันที่ 26 กุมภาพันธ และ
26 พฤษภาคม 26 สิงหาคม และ 26 พฤศจิกายน
26 สิงหาคม ของทุกป โดยเริ่มคํานวณดอกเบี้ยงวด
ของทุกป โดยเริ่มคํานวณดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแต
แรกตั้งแตวันที่ลงในพันธบัตร
วันที่ลงในพันธบัตร
 จายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
 จายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศกําหนดเปนสัดสวนของจํานวนงวดตอป
ประกาศกําหนด เปนสัดสวนของจํานวนงวดตอป
จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก ถึง
จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก
งวดที่ 4 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้น
และงวดที่ 2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่
จริงในแตละงวด
เกิดขึ้นจริงในแตละงวด
 การนับวันเพื่อคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา หนึ่งปมี 365 วัน เศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง
 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็
ได (ธนาคารในประเทศไทยเทานั้น) ตามที่ผูถือกรรมสิทธิ์แจงไวในคําเสนอขอซื้อพันธบัตร หรือตามที่ ธปท.
ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไวกับบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กอนถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝาก
อาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
 ธปท. จะจายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแตละงวด ใหแกผูถือกรรมสิทธิ์โดยถือตามรายชื่อทางทะเบียน ณ
วันทําการสุดทายของ ธปท. กอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย
 หากวันครบกําหนดจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปชําระดอกเบี้ยในวันเปดทําการถัดไปโดยไม
คํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให

18. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร สําหรับ
บุคคลธรรมดาจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นปหรือไมก็ได
19. การไถถอนตนเงินเมื่อครบกําหนด
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่
26 สิงหาคม 2557 และ พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ป ครบ
กําหนดไถถอนในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 หากวันครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุด ธปท. ใหเลื่อนไปชําระในวัน
เปดทําการถัดไป
การชําระตนเงินตามพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตร โดย ธปท. จะจัดสงคําขอรับคืน
ตนเงินพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน
เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) คําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร
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(1.1) ผูถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ประสงคใหโอนเงิน (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ซึ่งตรงกับชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หรือมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์อยูในชื่อบัญชี
(1.2) ผูถือกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หากเปนพันธบัตรของผูเยาว
- ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือชื่อ
- ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อรวมกับ
ผูปกครองหรือผูจัดการ
- ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน
(2) ใบพันธบัตร
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(4) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ธปท. กําหนดวันปดพักทะเบียนในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดไถถอน
ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ฝากไวที่ธนาคารใด
ก็ได (ธนาคารในประเทศไทยเทานั้น) ตามทีผ่ ูถือกรรมสิทธิ์แจงไวในคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร หรือตามที่ ธปท.
ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไวกับบริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งการโอนตนเงินเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหัก
คาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
20. ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย รวมทั้ง
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
21. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารตัวแทน
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
8) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9) ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
10) ธนาคารออมสิน
11) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด

โทร. 1333
โทร. 0-2208-3065-8
0-2208-3071-6
โทร. 1572
โทร. 0-2888-8888
โทร. 0-2242-3904
0-2242-3907
โทร. 0-2777-7777
โทร. 0-2555-0555
โทร. 0-2285-1555
โทร. 1595
โทร. 0-2299-8000
ตอ 020212-5,
020267-9
โทร. 0-2673-7722
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2. ธนาคารแหงประเทศไทย (Website: www.bot.or.th)
1) สํานักงานใหญ (ฝายการชําระเงินและตราสารหนี)้
2) สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
3) สํานักงานภาคใต อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
4) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

โทร. 0-2356-7899
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000
ตอ 4363-5
โทร. 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000
ตอ 3216-7
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รายละเอียดแนบ
เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถามี)
กรณีนิติบุคคล ผูที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี"้ ตองเปนผูที่มีตําแหนง
สูงสุดของนิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
**
2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
3 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของ
กรรมสิทธิ์ หรือ มีชื่อเจาของกรรมสิทธิ์อยูในชื่อบัญชี
บุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
2 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือ สําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
3 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของ
กรรมสิทธิ์ หรือ มีชื่อเจาของกรรมสิทธิ์อยูในชื่อบัญชี
สหกรณ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
3 สําเนาขอบังคับของสหกรณที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ / รายงานการประชุม
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสหกรณ (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

**

**
**
**
**
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มูลนิธิ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือใหอํานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ
3 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมทั้งชุด
4 สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
5 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
6 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
7 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของมูลนิธิ (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
สมาคม
ชื่อเอกสาร
ลําดับ
1 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองคการ หรือ ทะเบียนสมาคม
3 สําเนาขอบังคับของสมาคม ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด
5 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
6 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
7 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสมาคม (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**
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วัด
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดที่จัดตั้งกอน พ.ศ. 2484
3 สําเนาใบตราตั้งเจาอาวาส
4 หนังสือสุทธิของเจาอาวาส
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของวัดใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของวัด (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
สภากาชาดไทย
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
3 รายชื่อคณะกรรมการ
4 สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสภากาชาดไทย (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
สถานศึกษาของรัฐ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อ อธิการบดี หรืออาจารยใหญ/ผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
2 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
3 สําเนาประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง แตงตั้งอธิการบดี หรืออาจารยใหญ หรือคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจ
4 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสถานศึกษา (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

**
**
**
**

**
**
**
**

**
**
**
**
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โรงพยาบาลของรัฐ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ
3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม หรือผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการ
4 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของโรงพยาบาล (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

**
**
**
**

นิติบุคคลอื่น
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ
3 สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
4 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของนิติบุคคล (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

**
**
**
**

หมายเหตุ ** คือเอกสารที่ตองแนบมากับตัวอยางลายมือชื่อเพื่อนําสงให ธปท.
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
ธปท. เปนผูออกพันธบัตรออมทรัพย การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยง
ที่จะไมไดรับตนเงินคืน และอัตราดอกเบี้ย (Coupon) ของพันธบัตรออมทรัพยโดยเฉลี่ยสูงกวาการฝากเงินแบบ
ประจําในปจจุบัน
2. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรออมทรัพยมีอะไรบาง
มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มผี ลตอบแทนสูง
กวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรออมทรัพย โดยเฉพาะที่เปนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ เชน อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตรออมทรัพยจะ
ไดรับดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวบนหนาพันธบัตรออมทรัพย ตลอดอายุพันธบัตรออมทรัพย ในกรณีที่เปน
พันธบัตรออมทรัพยแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ความเสี่ยงทางดานนี้จะลดลงบาง (ดูรายละเอียดในขอ 3 – 5)
ในกรณีที่นําพันธบัตรออมทรัพยไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนดไถถอน มีความ
เปนไปไดที่จะไดรับตนเงินคืนไมเทากับราคาตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวาหรือนอยกวาก็ได
ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตร ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตรออมทรัพยจนถึงวัน
ครบกําหนดแลว จะไดรับคืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ
ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตางๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/index.aspx
http://www.thaibma.or.th (Bond Tutorial / Investor Guide)
http://www.thaibond.com
ฯลฯ
3. พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคืออะไร
พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือ พันธบัตรที่อิงอัตราผลตอบแทน (coupon) กับอัตราดอกเบี้ยอางอิง
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะไดรับอัตราผลตอบแทนแตละ
งวดไมคงที่ โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยอางอิงในวันที่กําหนดดอกเบี้ยใหม
การออกพันธบัตรออมทรัพย ธปท. ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 อายุ 3 ป เปนพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ธปท. ไดอางอิงอัตราผลตอบแทน (coupon) กับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน นั่นหมายความวา ผู
ลงทุนจะไดรับอัตราผลตอบแทนใหมตามอัตราดอกเบี้ย BIBOR ที่กําหนดใหมทุกๆ 3 เดือน โดย ธปท. จะกําหนด
และประกาศอัตราผลตอบแทนงวดถัดไปผานทาง website ของ ธปท. 2 วันทําการกอนวันเริ่มงวดการจาย
ดอกเบี้ย
4. อัตราดอกเบี้ย BIBOR คืออะไร?
อัตราดอกเบี้ย BIBOR หรือ Bangkok Interbank Offered Rate เปนอัตราดอกเบี้ยที่ใชอางอิงสําหรับการ
ปลอยกูเงินบาทระหวางธนาคาร (เปนอัตราดอกเบี้ยแบบ wholesale) โดย ธปท. ใหธนาคารที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
BIBOR Contributors ซึ่งปจจุบันมีทั้งสิ้น 16 ราย เสนออัตราดอกเบี้ยที่ปลอยกูระหวางธนาคารสําหรับธุรกรรม
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ระยะตางๆ (เชน 1 วัน, 7 วัน, 1 เดือน หรือ 3 เดือน เปนตน) โดย ธปท. จะคํานวณหาคาเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย
BIBOR1 สําหรับธุรกรรมระยะตางๆ และประกาศทุกวันทําการ ณ เวลา 11.00 น. ผานทาง wesite ของ ธปท.2
นอกจากนี้ การที่อัตราดอกเบี้ย BIBOR ถูกคํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เสนอโดย BIBOR Contributors ซึ่ง
เปนผูเลนในตลาดที่มีความรูความเขาใจตลาดการเงิน ผูลงทุนจึงมั่นใจไดวาอัตราดอกเบี้ย BIBOR จะเปนอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงที่ชวยสะทอนภาวะ และการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดไดคอนขางดี
5. ขอดีของการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคืออะไร
การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคลายกับการฝากประจํา หรือการลงทุน
ระยะสั้นทุก 3 เดือน ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป แตใหความสะดวกตอผูลงทุนมากกวา เนื่องจากไมตองเผชิญกับ
ความเสี่ยงในการหาซื้อหรือหาชองทางการลงทุนใหม (rollover risk) ทุกๆ 3 เดือน นอกจากนี้ การที่อัตรา
ดอกเบี้ยมีการกําหนดใหมทุก 3 เดือน จะเปนกลไกที่ชวยปองกันไมใหนักลงทุนพลาดโอกาสหากดอกเบี้ยในอนาคต
ปรับสูงขึ้นดวย
จากขอมูลในอดีตนับตั้งแตตนป 2553 (รูป 1) พบวาอัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน อยูในระดับสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ระยะ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ ยังเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ย BIBOR
ระยะ 3 เดือนในอดีตจะเคลื่อนไหวสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศ
กําหนด (ทุกๆ 6 – 8 สัปดาห)
รูป 1: แผนภาพเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ระยะ 3 เดือน

1

สําหรับรายละเอียดวิธีการคํานวณ โปรดดู http://www2.bot.or.th/FinMarkets/Bibor/bibor_def.htm

2

อัตราดอกเบี้ย BIBOR ติดตามไดที่ http://www2.bot.or.th/FinMarkets/Bibor/bibor_th.aspx
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6. กองทุนสวนบุคคลหรือคณะบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยไดหรือไม
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได คณะบุคคลไมสามารถซื้อเนื่องจากไมมี
สถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะ
ซื้อไดในตลาดแรก อยางไรก็ดี ผูไมมีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรกทั้งหมดสามารถซื้อตอหรือรับโอนไดตั้งแตวันที่ 26
พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป
7. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพยทําอยางไร
เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายให ซึ่ง
สามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากวารอยละ
15
8. เขียนหนังสือไมเปนซื้อไดหรือไม
ได โดยเจาหนาที่ธนาคารตัวแทนจะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปน จะใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือตอหนา
เจาหนาที่ธนาคารตัวแทน และมีพยานรับรอง 2 คน
9. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
10.หากเคยซื้อพันธบัตรและไดใหทําบัตรตัวอยางลายมือชื่อแลว จําเปนตองทําตัวอยางลายมือชื่อใหมหรือไม
การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยครั้งนี้ ใหผูซื้อพันธบัตร ทําตัวอยางลายมือชื่อใหมทุกราย
11.การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทานที่ธนาคารพาณิชย ที่ทานเปดบัญชีไวเพื่อใหโอนดอกเบี้ยเขา
ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ธนาคารพาณิชยเจาของบัญชีอาจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการโอนเงินไดตามที่ธนาคารประกาศหรือกําหนด
(กลาวคือ หักคาธรรมเนียมออกไปจากยอดดอกเบี้ยที่ทานจะไดรับ โดยอัตราคาธรรมเนียมขึ้นกับธนาคารพาณิชยที่
ทานเปดบัญชีไวเพื่อใหโอนดอกเบี้ยเขา)
12.การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณจากแตละหนวย (1,000 บาท) หรือจากราคาตรารวมตอใบ
(เชน 100,000 บาท)
จะคํานวณจากราคาตรารวมของแตละใบ
13.หากตองการรับดอกเบี้ยเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือ
กรรมสิทธิ์เทานั้น ซึ่งในการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
หากผูถือกรรมสิทธิ์ตองการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่จะใชรับดอกเบี้ย ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ
สํานักงานภาค หรือธนาคารตัวแทน สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ เพื่อสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
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14. การไถถอนคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร
การชําระตนเงินกูตามพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตร ดังนั้น กอนวันครบกําหนด
ไถถอน ธปท. จะสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ เพื่อใหผูถือกรรมสิทธิแ์ จงบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ตองการใหนําตนเงินเขาบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) และลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ พรอม
ดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด รวมทั้งใหผูถือกรรมสิทธิ์สงคืนใบพันธบัตรให ธปท.
กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลง
ลายมือชื่อ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อรวมกับผูปกครองหรือ
ผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน
ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือกรรมสิทธิ์แจงไวในแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร หรือ
ตามที่ ธปท. ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไว
กับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งการโอนตนเงินเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝาก
อาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
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