หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (ฉบับยอ)
1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)
3. วงเงินรวม
4. วันที่จองสิทธิซ์ ื้อ

5. ผูมีสิทธิซ์ ื้อในตลาดแรก

6. วิธีจัดจําหนาย

7. การชําระเงิน

3 ป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
500 ลานบาท
19-21 สิงหาคม 2554 ณ บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo
โคราช 2011 ณ หอง MCC Hall ชั้น 3 หางสรรพสินคา เดอะมอลล จ.นครราชสีมา
ซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท ขั้นสูงไมเกิน 1,000,000 บาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
โดยตองเปนผูลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช 2011
ณ หอง MCC Hall ชั้น 3 หางสรรพสินคา เดอะมอลล จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 เทานั้น
(ผูไมมีสิทธิซ์ ื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล
ที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท
หางราน นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และ
สถานศึกษาเอกชน)
จํากัดการจองสิทธิ์ซื้อ 1 คน ตอ 1 คําเสนอขอซื้อ
เปดลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เปนผูจัดจําหนาย (อยูภายใตบูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนําบัตรประจําตัว
ประชาชนมายื่นลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรไดภายในงาน
ผูมีสิทธิ์ซื้อที่ไดจองพันธบัตรในงานฯ สามารถชําระคาพันธบัตรไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขา ระหวางเวลา 08.30 น. – 15.00 น.
- ผูที่ไดรับสิทธิซ์ ื้อพันธบัตร สามารถชําระเงินไดระหวางวันที่ 22-24 สิงหาคม 2554
- ผูทมี่ ีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting List) ซึ่งไดรับการจัดสรรในภายหลัง
สามารถชําระเงิน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เทานั้น โดยธนาคารจะเปนผูโทรศัพทแจงแกลูกคาโดยตรง
ทั้งนี้ สามารถชําระไดทั้งเงินสด และเช็ค โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณตั้งแตวันที่กระทรวงการคลังไดรับ
ชําระคาพันธบัตร
กรณีที่ชําระเงินเปนเช็ค
- สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยกระทรวงการคลัง”
- ลงวันที่ไมเกินวันที่ 24 สิงหาคม 2554 (วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ไมรับชําระดวยเช็ค)
- เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
- สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็ค
ของแตละสาขาเทานั้น
ผูซื้อจะไดรับใบพันธบัตรภายใน 20 วันทําการหลังจากที่ ธปท. ไดรับชําระเงินและไดรับขอมูลที่ถูกตอง
จากธนาคารตัวแทนจําหนายโดยระบุวันที่ออกพันธบัตรเปนวันเดียวกับวันที่ธนาคารโอนเงินให ธปท.

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4 (ฉบับยอ)
8. การจายดอกเบี้ย

9. กําหนดชําระคืนตนเงิน
(วันครบกําหนดไถถอน)

จายปละ 2 งวด คือวันที่ 22 กุมภาพันธ และ 22 สิงหาคม ของทุกป โดยจายเปนจํานวนเงินงวดละเทาๆ กัน
จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที่ 2 จะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
หากวันจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนไปชําระในวันเปด
ทําการถัดไป โดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให
การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละ
ธนาคารประกาศหรือกําหนด
1. กําหนดชําระคืนตนเงินในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 หากวันไถถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหเลื่อนไปชําระในวันเปดทําการถัดไป
2. ธปท. จะชําระคืนตนเงินไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตร
3. ผูถือกรรมสิทธิ์ตองลงลายมือชื่อและดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบคําขอรับคืนตนเงิน
พันธบัตรที่ ธปท. จะจัดสงใหกอนวันครบกําหนด (กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุต่ํา
กวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือชื่อ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ป
บริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อรวมกับผูปกครองหรือผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่อง
แจงบรรลุนิติภาวะกอน)
การโอนตนเงินเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละ
ธนาคารประกาศหรือกําหนด

10. การเสียภาษี

ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นปหรือไม

11. การใชพันธบัตรเปน
หลักประกัน

ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ
เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน
หรือบุคคลอื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ

12. การโอนกรรมสิทธิ์

กระทําไดตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป
ยกเวน การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการ
หยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์
จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงิน มิได

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ไดที่ www.pdmo.mof.go.th , www.bot.or.th , และ www.ktb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. ธนาคารแหงประเทศไทย :
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและตราสารหนี้
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม
สํานักงานภาคใต หาดใหญ
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

โทร. 02-208-3061-8
โทร 0-2265-8050 ตอ 5315, 5316, 5317
โทร. 0-2356-7899
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000 ตอ 4363-5, 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7, 0-4333-2797, 0-4324-6071

