หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (ฉบับยอ)
1. อายุคงเหลือ
2.39 ป
2. อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป
3. วงเงินรวม
5,000 ลานบาท
4. วันที่จําหนาย
23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555
5. ผูมีสิทธิซ์ ื้อในตลาดแรก บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน หนวยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
6. วงเงินซื้อขั้นต่ํา-ขั้นสูง ซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท ขั้นสูงไมเกิน 5,000,000 บาท
ไมจํากัดจํานวนครั้งที่ซื้อ / จํากัดวงเงินซื้อรวมไมเกิน 5,000,000 บาท ตอ 1 ราย
7. วิธีจัดจําหนาย
- จําหนายผานเคานเตอร และเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ระหวางวันที่
23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555
- จําหนายในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซโป ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารชาเลนเจอร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดจําหนาย โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนเปนหลักฐาน
ในการซื้อพันธบัตรไดภายในงาน
8. การชําระเงิน
กรณีซื้อผานเครื่อง ATM
ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีผูมีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยผูมีสิทธิ์ซื้อจะไดรับใบเสร็จจากเครื่อง ATM
เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ทําธุรกรรม ยกเวนกรณีซื้อหลังเวลา
15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ
ตั้งแตวันทําการถัดไป
กรณีซื้อผานเคานเตอร
สามารถชําระไดทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค
- ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระกอนเวลา 15.00 น. ของวันทําการดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแตวันที่ซื้อ
กรณีที่ชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร – อาทิตย หรือวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
- ชําระดวยเช็ค
 สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ”
 ลงวันที่ไมเกินวันที่ซื้อ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ไมรับชําระดวยเช็ค)
 เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
 สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา
เทานั้น
หากชําระไมเกินเวลาปดเคลียริ่งเช็คของแตละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
9. การจายดอกเบี้ย
จายปละ 2 งวด คือ วันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกป โดยจายเปนเงินงวดละเทาๆ กัน จนกวาพันธบัตร
จะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที่ 2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชี หากเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจาของบัญชีจะไมถูกหักคาธรรมเนียม
การโอนเงิน หากเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด

หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (ฉบับยอ)
10. กําหนดชําระคืน
ตนเงิน (วันครบกําหนด
ไถถอน)

11. การเสียภาษี
12. การใชพันธบัตรเปน
หลักประกัน
13. การโอนกรรมสิทธิ์

1. กําหนดชําระคืนตนเงินในวันที่ 12 กันยายน 2557 หากวันไถถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแหง
ประเทศไทย ใหเลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
2. ธปท. จะชําระคืนตนเงินไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตร
3. ผูถือกรรมสิทธิ์ตองลงลายมือชื่อและดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร
ที่ ธปท. จะจัดสงใหกอนวันครบกําหนด (กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ป
บริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือชื่อ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาว
ลงลายมือชื่อรวมกับผูปกครองหรือผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน)
การโอนตนเงินเขาบัญชี หากเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจาของบัญชีจะไมถูกหักคาธรรมเนียม
การโอนเงิน หากเปนบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นปหรือไมก็ได
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน การ
ประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
กระทําไดตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2555 เปนตนไป
ยกเวน การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา
หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทํา
ในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงิน มิได

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ไดที่ www.pdmo.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 อ.หาดใหญ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน

โทร. 02-208-3066-8 , 02-208-3072-6
โทร 0-2265-8050 ตอ 5315-7
โทร. 1213
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000 ตอ 4421-5, 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7

