คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549

สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549

0

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549

สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”)
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
พันธบัตร
อายุ
อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)

5 ป
7 ป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล * อายุ 5 ป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล * อายุ 7 ป
+ Spread (ไมเกินรอยละ 15 ของอัตรา + Spread (ไมเกินรอยละ 15 ของอัตรา
ผลตอบแทน)
ผลตอบแทน)

หมายเหตุ : * ประกาศผลการกําหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 2 วันทําการกอนวันจําหนายวันแรกของ
พันธบัตรแตละรุน โดยใชอัตราเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 วันทําการกอน
วันประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปนฐานในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร รุนอายุ 5 ป และ 7 ป ตามนัยขอ 1 สลับกัน
เดือนละ 1 รุน เปนเวลา 12 เดือน โดยจะเริ่มจัดจําหนายในเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนกรกฎาคม
2549 วงเงินรวม 30,000 ลานบาท โดยพันธบัตรแตละรุนมีวงเงินและกําหนดการจําหนาย ดังนี้

ประจําเดือน
ส.ค. 2548
ก.ย. 2548
ต.ค. 2548
พ.ย. 2548
ธ.ค. 2548
ม.ค. 2549
ก.พ. 2549
มี.ค. 2549
เม.ย. 2549
พ.ค. 2549
มิ.ย. 2549
ก.ค. 2549

ปงบประมาณ ครั้งที่ อายุ จํานวนเงิน
พ.ศ.
(ป) (ลานบาท)
2548
2548
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5

5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

วันจําหนาย
15 ส.ค. 2548
15 ก.ย. 2548
14 ต.ค. 2548
15 พ.ย. 2548
15 ธ.ค. 2548
16 ม.ค. 2549
15 ก.พ. 2549
15 มี.ค. 2549
17 เม.ย. 2549
15 พ.ค. 2549
15 มิ.ย. 2549
14 ก.ค. 2549

-

24 ส.ค. 2548
26 ก.ย. 2548
25 ต.ค. 2548
24 พ.ย. 2548
26 ธ.ค. 2548
25 ม.ค. 2549
24 ก.พ. 2549
24 มี.ค. 2549
26 เม.ย. 2549
24 พ.ค. 2549
26 มิ.ย. 2549
25 ก.ค. 2549

วันครบกําหนด
15 ส.ค. 2555
15 ก.ย. 2553
15 ต.ค. 2555
15 พ.ย. 2553
15 ธ.ค. 2555
15 ม.ค. 2554
15 ก.พ. 2556
15 มี.ค. 2554
15 เม.ย. 2556
15 พ.ค. 2554
15 มิ.ย. 2556
15 ก.ค. 2554
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3. ผูออกพันธบัตร กระทรวงการคลัง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”)
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ธปท.”)
5. ราคาจําหนาย ราคาหนวยละ 10,000 บาท
- วงเงินซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 10,000 บาท
- วงเงินซื้อสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
- จํากัดการซื้อ 1 คําเสนอขอซื้อพันธบัตร ตอ 1 รุนพันธบัตร ตอคน
หากมีการซื้อพันธบัตรเกินกวาวงเงินซื้อสูงสุดที่กําหนดไว หรือเกินกวา 1 คําเสนอ
ขอซื้อ ธนาคารจะคืนเงินสวนที่เกินใหทันทีโดยไมจายดอกเบี้ยให
6. การจายดอกเบี้ย
● ปละ 2 ครั้ง

ประจําเดือน
ส.ค. 2548
ก.ย. 2548
ต.ค. 2548
พ.ย. 2548
ธ.ค. 2548
ม.ค. 2549
ก.พ. 2549
มี.ค. 2549
เม.ย. 2549
พ.ค. 2549
มิ.ย. 2549
ก.ค. 2549

ปงบประมาณ
พ.ศ.
2548
2548
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549
2549

ครั้งที่
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อายุ
(ป)
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5

วันที่จายดอกเบี้ย
15 ก.พ. และ 15 ส.ค.
15 มี.ค. และ 15 ก.ย.
15 เม.ย. และ 15 ต.ค.
15 พ.ค. และ 15 พ.ย.
15 มิ.ย. และ 15 ธ.ค.
15 ก.ค. และ 15 ม.ค.
15 ส.ค. และ 15 ก.พ.
15 ก.ย. และ 15 มี.ค.
15 ต.ค. และ 15 เม.ย.
15 พ.ย. และ 15 พ.ค.
15 ธ.ค. และ 15 มิ.ย.
15 ม.ค. และ 15 ก.ค.

โดยจายดอกเบี้ยเปนเงินงวดละเทาๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรกและ
งวดที่ 2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
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• การนับเวลาเพื่อคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา หนึ่งปมี 365 วัน เศษของ 1 สตางคใหปดทิ้ง
• กค. โดย ธปท. จะโอนเข า บั ญ ชี เงิน ฝาก (ยกเว น บั ญ ชี เงิน ฝากประจํ า ) ของผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์
ในพันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได ตามที่แจงไวในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตร ซึ่งการโอน
ดอกเบี้ยเขาบัญชีจะมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
• กค. โดย ธปท. จะจ า ยดอกเบี้ ย ของพั น ธบั ต รในแต ล ะงวด ให แ ก ผู มี ชื่ อ เป น ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์
ในพั น ธบั ต รในทะเบี ย น ณ เวลาที่ เริ่ม ต น ทํ า การงานในวัน แรกแห งระยะเวลา 30 วัน ก อ น
ถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย
• หากวันจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระดอกเบี้ยในวันทําการถัดไปแทน
• สํ า หรั บ ดอกเบี้ ย งวดสุ ด ท า ยจะชํ า ระพร อ มต น เงิ น ในวั น ที่ ค รบกํ า หนดไถ ถ อน หากวั น ที่
ครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระในวันทําการถัดไปแทน
7. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการจาย
ดอกเบี้ย และสําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษี ณ สิ้นป หรือไม
8. การไถถอนเงินตนเมื่อครบกําหนด
• ธปท. จะปดพักทะเบียนไถถอน 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน
• ธปท. จะสงใบคําขอรับคืนเงินตน ใหผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืน
เงินตน
• กค. โดย ธปท. จะโอนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์
ในพั น ธบั ต รที่ ฝ ากไวที่ ธ นาคารใดก็ ได ตามที่ แ จงไว ในใบคํ า ขอรับ คื น เงิน ต น หากวัน ที่ ค รบ
กําหนดชําระคืนเงินตนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร กค. โดย ธปท. จะชําระคืนเงินตนในวัน
เป ด ทํ า การถั ด ไป ซึ่ งการโอนเงิน เข า บั ญ ชี จ ะมี ก ารคิ ด ค า ธรรมเนี ย มตามระเบี ย บของแต ล ะ
ธนาคาร
9. ผูมีสิทธิซื้อ
• บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
• มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
10. สถานที่แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
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11. วิธีการซื้อพันธบัตร
แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกรายละเอียดใน “คําเสนอขอซื้อพันธบัตร”
12. เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร (ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ
พรอมประทับตรา (ถามี))
• กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
(2) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
• กรณีบุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
(1) สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
(2) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
• กรณีมูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
(1) สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง
(2) ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
(3) หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอม
สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(4) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
(5) สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษี หากไมไดแนบมา กค. โดย ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
13. การชําระเงิน
ผูซื้อพันธบัตรจะชําระเงินคาพันธบัตรไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยวิธีการ
● ชําระดวยเงินสด
●
ชําระดวยเช็ค โดยขีดครอม และสั่งจายบัญชี “ บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ”
●
มอบอํานาจใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีเงินฝากของทาน
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วันและเวลาชําระคาพันธบัตรใหธนาคารตัวแทน
วันที่ชําระ

เวลารับชําระ

วันที่ลงในพันธบัตร
(วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย)

เงินสด, หักบัญชีเงินฝาก

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร

ภายใน 15.30 น.

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร

แคชเชียรเช็ค,เช็คสวนตัว
(เฉพาะเช็คในเขตสํานักหักบัญชี
เดียวกัน)

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร
(เช็คลงวันที่เดียวกับ
วันเสนอขอซื้อพันธบัตร)

ภายใน 12.00 น.

วันทําการถัดไปจากวัน
เสนอขอซื้อพันธบัตร

วิธีชําระเงิน

ทั้งนี้ ในวันสุดทายของการจําหนายพันธบัตรในแตละรุน ผูซื้อพันธบัตรจะตองชําระดวย
เงินสด หรือหักบัญชีเงินฝากเทานั้น และในกรณีที่ชําระดวยเงินสด จะตองชําระกอนเวลา 12.00 น.
ของวันสุดทาย
ผูจองซื้อที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting list) จะตองใชวิธีการชําระเงินโดยมอบอํานาจ
ใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีเงินฝากเทานั้น
14. วันที่ไดรับพันธบัตร
• ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนพันธบัตรไวในพันธบัตรใหเปนวันเดียวกับวันที่ กค. ไดรับเงินจาก
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• ธปท. จะใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มารับมอบพันธบัตรเพื่อแจกจายตอใหแกผูซื้อ
โดยเร็ว แตไมเกิน 20 วันทําการ นับจากวันที่ กค. โดย ธปท. ไดรับรายละเอียดผูซื้อพันธบัตรและ
เงินคาพันธบัตรจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรไดโดย
(1) รับที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ หรือสาขาที่ทานไดชําระเงินไว
หรือ
(2) ขอใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จัดสงใหทานทางไปรษณียลงทะเบียน
15. การระบุชื่อเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ในการซื้อพันธบัตรผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ ถาเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมบรรลุ
นิติภาวะตองระบุชื่อผูปกครองหรือผูจัดการเปนผูลงนามซื้อแทน (ผูปกครองหรือผูจัดการใหระบุชื่อ
ไดเพียง 1 คน)
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16. การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ในการจําหนายพันธบัตรครั้งนี้ กค. จะออกพันธบัตรใหผูซื้อเพียง 1 ฉบับ และในกรณีที่จําเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ ในพั นธบัตรสามารถขอแตกพั นธบั ตรเป นฉบั บย อยๆ ได แตราคาพั นธบั ตรที่ แตก
เป น ฉบั บ ย อ ยๆ แล ว จะต อ งเป น จํ า นวนเต็ ม หมื่ น เช น แตกพั น ธบั ต รราคา 50,000 บาท เป น
พันธบัตรฉบับยอยๆ 2 ฉบับ จํานวนฉบับละ 20,000 บาท และ 30,000 บาท ในการแตกพันธบัตร
ผูถือกรรมสิท ธิ์ในพั น ธบั ต รตองเสียค าธรรมเนีย มฉบั บละ 20 บาท สํ าหรับบุค คลธรรมดา และ
100 บาท สําหรับ ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง (นับตามจํานวน
ฉบับที่ขอแตก)
ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ในพั น ธบั ต รสามารถแจ งความจํ านงขอแตกพั น ธบั ต รได โดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากติดตอโดยตรงที่ ธปท.
สํ านั กงานใหญ สํ านั กงานภาค จะดํ าเนิ นการแตกพั นธบั ตรให ท านทั นที แต หากติ ดต อผ านธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธปท. จะดําเนินการใหทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
17. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและ
องค ก รของรั ฐ เช น การประกั น ทางศาล หรื อ การประกั น ไฟฟ า และสามารถใช พั น ธบั ต รเป น
หลักประกันกับสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นได
18. การโอนกรรมสิทธิ์
• กระทําไดหลังจากพันธบัตรมีอายุครบ 1 ป นับจากวันเปดจําหนายวันแรกของแตละรุน โดย
สามารถขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ตามราคาที่จะตกลงกัน
• การโอนกรรมสิ ท ธิ์เพื่ อเป น หลัก ประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือการแบ งทรัพ ยสิน อั น เนื่ อ ง
มาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
• การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน
มิได
• ผู ถื อกรรมสิ ทธิ์ ในพั นธบั ตรสามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ในพั นธบั ตรได โดยติ ดต อโดยตรงที่ ธปท.
สํานั กงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากทานติด ตอ
โดยตรงที่ ธปท.สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะ
ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กค. โดย ธปท. ก็จะดํ าเนิ นการให ทั น ที ที่ ไดรับ เรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากั ด (มหาชน)
โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
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• อั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ฉบั บ ละ 20 บาท สํ า หรั บ บุ ค คลธรรมดา และ
100 บาท สําหรับผูโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง

19. การขอแกไขชื่อจดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแกไขชื่อจดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได โดย
ติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หากทานติดตอโดยตรงที่ ธปท.สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว
ธปท. จะดําเนินการแกไขใหทานทั นที แตหากทานติดตอผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยทาน
จะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
20. การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหายได โดยติดตอโดยตรงที่
ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับ
ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการให
ทั น ที ที่ ได รั บ เรื่ อ งจากธนาคารกสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) แต หากท านดํ าเนิ นการผ านธนาคาร
กสิ กรไทย จํ ากั ด (มหาชน) ท านจะต องเสี ยค าใช จายเพิ่ มอี ก 10 บาท สํ าหรั บ เป น ค า ใชจายของ
ธนาคาร
21. กระทรวงการคลั ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นรุน วงเงิน และกํ าหนดการจํ าหน า ย
พันธบัตรออมทรัพยรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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22. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2888-8888

http://www.kasikornbank.com/
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
Website: www.pdmo.mof.go.th
E-mail: savingbond@pdmo.mof.go.th
3. ธนาคารแหงประเทศไทย
Website: www.bot.or.th
1) สํานักงานใหญ
- ฝายเงินฝากและตราสารหนี้
2) สํานักงานภาคใต อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3) สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
4) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

โทร. 0-2618-4679

โทร. 0-2283-5466-9
โทร. 0-7423-6200 ตอ 4567
โทร. 0-5393-1073-4
โทร. 0-5393-1083-4
โทร. 0-4333-3000
ตอ 3215, 3222, 3226
โทร. 0-4333-2797
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548- พ.ศ. 2549
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเป น ผูออกพัน ธบั ต รออมทรัพ ย โดยมอบหมายให ธปท. เป นนายทะเบี ย น
การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับตนเงินคืน
อัตราดอกเบี้ยบนหนาพันธบัตรออมทรัพยสูงกวาการฝากเงินแบบประจําในปจจุบัน
2. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรออมทรัพยมีอะไรบาง
มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มี
ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรออมทรัพย เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
อนาคตสู งขึ้ น มากกว าอั ต ราดอกเบี้ ยพั นธบั ตรออมทรั พ ย เป น ต น อย างไรก็ ต าม ผู ถื อพั น ธบั ต ร
ออมทรัพยจะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนาพันธบัตรออมทรัพย ตลอดอายุพันธบัตร
ออมทรัพย
ในกรณีที่นําพันธบัตรออมทรัพยไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนด
ไถถอน มีความเปนไปไดที่จะไดรับตนเงินคืนไมเทากับ 10,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดย
ราคาที่ไดอาจมากกวาหรือนอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี
หากผูลงทุนถือพันธบัตรออมทรัพยจนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรับคืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ
ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตางๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Bond/Bond.htm
http://www.thaibdc.or.th (Bond Tutorial / Investor Guide)
http://www.thaibond.com
ฯลฯ
3. ควรเลือกซื้อพันธบัตรออมทรัพยที่มีอายุเทาไรดี
ขึ้นอยูกับความตองการใชเงินของแตละบุคคล เชน หากตองการเก็บเงินใหกับบุตรหลานเปน
ทุนการศึกษาในอีก 5 ป หรือ 7 ป ขางหนา ก็ควรซื้อพันธบัตรออมทรัพยในอายุที่สอดคลองกัน
4. คณะบุคคลหรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยไดหรือไม
คณะบุคคลไมสามารถซื้อได เนื่องจากไมมีสถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซื้อได
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได
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5. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพยทําอยางไร
เมื่ อ ธปท. จา ยดอกเบี้ ย เข า บั ญ ชี เงิน ฝากของท า น ธปท. จะออกหนั งสื อ รั บ รองการหั ก ภาษี
ณ ที่จายให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทาน
เสียภาษีในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 15
6. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
ผูสนใจรับแบบพิมพคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยซึ่งมีเลขที่ วันที่ และเวลาระบุไว จากนั้น
กรอกรายละเอียดใหครบถวน นําไปยื่นใหเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ทานติดตอ
ภายในวันที่กําหนด แลวรับหลักฐานการรับคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยจากเจาหนาที่ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
7. เขียนหนังสือไมเปนซื้อไดหรือไม
ได โดยเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปนจะให
พิมพลายนิ้วหัวแมมือตอหนาเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และมีพยานรับรอง 2 คน
8. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
9. การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทานที่ธนาคารพาณิชย ที่ทานเปดบัญชีไวเพื่อใหโอน
ดอกเบี้ยเขา ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ธนาคารพาณิชยเจาของบัญชีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม (กลาวคือ หักคาธรรมเนียมออกไปจาก
ยอดดอกเบี้ยที่ทานจะไดรับ โดยอัตราคาธรรมเนียมขึ้นกับธนาคารพาณิชยที่ทานเปดบัญชีไวเพื่อให
โอนดอกเบี้ยเขา)
อนึ่ง ในกรณีที่ทานโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีที่เปดกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะไมเสีย
คาธรรมเนียม
10. การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณจากแตละหนวย (10,000 บาท) หรือจากราคาตรารวม
ตอใบ (เชน 100,000 บาท)
จะคํานวณจากราคาตรารวมของแตละใบ
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คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549
11. การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรมีอยางไรบาง
• การโอนกรรมสิทธิ์
• การจํานําและการถอนจํานํา
• การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ
• การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
• การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงความจํานงทําธุรกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนไดโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอ
โดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท.
จะดําเนินการใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธปท. จะ
ดําเนินการใหทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมดังกลาว ในอัตราสําหรับ
บุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท หรือ
ตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง และตองเสียคาใชจายเพิ่มอีก 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของ
ธนาคาร ในกรณีที่ดําเนินการผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
12. หากตองการรับดอกเบี้ยเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผูถือพันธบัตรออมทรัพย ที่ไดแจงในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตรเทานั้น ซึ่งหากเปลี่ยนแปลง
บัญชีเงินฝากที่จะใชรับโอน ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
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