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สรุปขอมูลสําคัญ
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1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”)
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
อายุ

3 ป

อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร อายุ 3 ป จํานวน 1 รุน วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท
ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช 2011 ณ หอง MCC Hall ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล
จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 จําหนายโดยเปดลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อที่บูธสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดจําหนาย (อยูภายใตบูธสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนมายื่นลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อ
พันธบัตรไดภายในงาน โดยพันธบัตรรุนนี้มีกําหนดการจําหนาย ดังนี้
วันที่
ปงบประมาณ
จองสิทธิ์ซื้อ
พ.ศ.
19-21 ส.ค. 2554
2554

อายุ
(ป)
3

กําหนดการชําระเงิน

วันครบกําหนด

22 ส.ค. 2554 – 25 ส.ค. 2554

22 ส.ค. 2557

จํากัดการจองสิทธิ์ซื้อ 1 คน ตอ 1 คําเสนอขอซื้อ
3. ผูออกพันธบัตร กระทรวงการคลัง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”)
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ธปท.”)
5. ผูจัดจําหนาย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

6. ราคาจําหนาย
ราคาหนวยละ 10,000 บาท
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 10,000 บาท
วงเงินซื้อขั้นสูงไมเกิน 1,000,000 บาท

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4
7. ผูมีสิทธิซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ
วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรโดยตอง
เปนผูลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช 2011 ณ
หอง MCC Hall ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 เทานั้น
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
8. สถานที่แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร
เปดลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อที่บูธ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เปนผูจัดจําหนาย (อยูภายใตบูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ
นําบัตรประจําตัวประชาชนมายื่นลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรไดภายในงาน
9. วิธีการซื้อพันธบัตร
นําใบจองสิทธิ์ซื้อ พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยกรอกรายละเอียดใน
“คําเสนอขอซื้อพันธบัตร” พรอมใหตัวอยางลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตร ตามแบบที่ ธปท. กําหนด
ซี่งมีเอกสารประกอบการซื้อพันธบัตรตามรายละเอียดแนบ โดยตองเปนผูลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรที่
ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช 2011 ณ หอง MCC Hall ชั้น 3 หางสรรพสินคา
เดอะมอลล จ.นครราชสีมา ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 เทานั้น
10. การชําระเงิน
ผูมีสิทธิ์ซื้อที่ไดจองซื้อพันธบัตรในงานฯ สามารถชําระคาพันธบัตร ไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา
- ผูที่ไดรับสิทธิซ์ ื้อพันธบัตร สามารถชําระเงินไดระหวางวันที่ 22-24 สิงหาคม 2554
- ผูที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting List) ซึ่งไดรับการจัดสรรในภายหลัง สามารถชําระ
เงินในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เทานั้น โดยธนาคารจะเปนผูโทรศัพทแจงแกลูกคาโดยตรง
ทั้งนี้ สามารถชําระไดทั้งเงินสด และเช็ค โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณตั้งแตวันที่กระทรวงการคลังไดรับ
ชําระคาพันธบัตร
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กรณีที่ชําระเงินเปนเช็ค
- สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยกระทรวงการคลัง”
- ลงวันที่ไมเกินวันที่ 24 สิงหาคม 2554 (วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ไมรับชําระดวยเช็ค)
- เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
- สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็คของ
แตละสาขาเทานั้น
11. การระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ในการซื้อพันธบัตร ผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ ถาผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตองระบุชื่อผูปกครองหรือผูจัดการเปนผูลงนามซื้อแทน (ผูปกครองหรือผูจัดการใหระบุชื่อไดเพียง 1 คน)
12. วันที่ไดรับพันธบัตร
12.1 ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนในพันธบัตรเปนวันเดียวกันกับวันที่กระทรวงการคลังไดรับเงินจาก
ธนาคารตัวแทนจําหนาย
12.2 ธปท. จะใหธนาคารตัวแทนจําหนายมารับมอบพันธบัตรเพื่อแจกจายตอใหแกผูซื้อโดยเร็ว แตไม
เกิน 20 วันทําการ นับจากวันที่ ธปท. ไดรับเงินคาพันธบัตร และขอมูลถูกตองสมบูรณแลว จากธนาคาร
ตัวแทนจําหนาย
12.3 ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรไดโดย
(1) รับที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย สํานักงานใหญ หรือสาขาที่ทานไดชําระเงินไว
(2) ขอใหธนาคารตัวแทนจําหนาย จัดสงใหทานทางไปรษณียลงทะเบียน
13. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกร
ของรัฐ เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือ
บุคคลนั้น ๆ
14. การขายกอนวันครบกําหนด
หลังจากไดรับพันธบัตรผูถือกรรมสิทธิ์สามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดได ตั้งแตวันที่ 22
กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป ใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามราคาที่จะตกลงกัน แตจะกระทําใน
ระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได
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15. การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตรสามารถฝากพันธบัตรไวที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด ไดตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ ใหเปนไปตาม
พิธีปฏิบัติของบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรถือใบพันธบัตร หากประสงคจะดําเนินการเรื่องตางๆ ใหเปนไปตาม
พิธีปฏิบัติของ ธปท.
15.1 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ในการจําหนายพันธบัตรครั้งนี้ กค. จะออกพันธบัตรใหผูซื้อเพียง 1 ฉบับ และในกรณีที่จําเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แตกเปนฉบับ
ยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มหมื่น
15.2 การโอนกรรมสิทธิ์
- กระทําไดตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนตนไป
- การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือ การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจาก
การหยา หรือ ลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
- การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงิน
มิได หรือเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด
15.3 การจํานําและการถอนจํานํา
15.4 ขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
15.5 การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
15.6 การยื่นไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด
ในการทําธุรกรรมตาง ๆ ตามขอ 15.1 – 15.6 ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถแจงความ
จํานงไดโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารตัวแทนจําหนาย หากติดตอโดยตรง
ที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการใหทันที แตหาก
ติดตอผานธนาคารตัวแทนจําหนาย ธปท. จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารตัวแทนจําหนาย
โดยผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมใหแก ธปท. สําหรับบุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และ
สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น ฉบับละ 100 บาท หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการยื่น
ไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด ธปท. ไมเก็บคาธรรมเนียม ทั้งนี้ ธนาคารตัวแทนจําหนายสามารถ
เรียกเก็บคาใชจายในการใหบริการดังกลาว จากผูถือกรรมสิทธิเพิ์ ่มอีกฉบับละ 10 บาท
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16. การจายดอกเบี้ย
16.1 ปละ 2 งวด คือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ และ 22 สิงหาคม ของทุกป โดยจายเปนจํานวนเงิน
งวดละเทา ๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที่ 2 จะคํานวณ
ดอกเบี้ยโดยใชหลักเกณฑหนึ่งปมี 365 วัน และนับตามจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การคํานวณดอกเบี้ย
หากมีเศษของหนึ่งสตางคใหปดทิ้ง
16.2 ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ฝากไว
ที่ธนาคารใดก็ได (ธนาคารในประเทศไทยเทานั้น) ตามทีผ่ ูถือกรรมสิทธิแ์ จงไวในคําเสนอขอซื้อพันธบัตร
หรือตามที่มีการแจงเปลี่ยนแปลงตอ ธปท. ในภายหลัง หรือตามที่ ธปท. ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผูถือกรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งในการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการ
โอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
16.3 ธปท. จะจายดอกเบีย้ ของพันธบัตรในแตละงวด ใหแกผูถือกรรมสิทธิโ์ ดยถือตามรายชื่อทาง
ทะเบียน ณ วันทําการสุดทายของธนาคารกอนถึงชวงระยะเวลา 30 วัน กอนวันถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย
16.4 หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแหงประเทศไทย
ใหเลื่อนไปชําระในวันเปดทําการถัดไป โดยไมคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให
17. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคลธรรมดาจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นป หรือไมก็ได
18. การไถถอนตนเงินเมื่อครบกําหนด
18.1 กําหนดไถถอนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 หากวันไถถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุด
ธนาคารแหงประเทศไทย ใหเลื่อนไปชําระในวันเปดทําการถัดไป
18.2 การชําระตนเงินกูตามพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตร โดย ธปท. จะ
จัดสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหผูถือกรรมสิทธิ์กอนวันครบกําหนดไถถอน
เอกสารไถถอนประกอบดวย
(1) แบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตร
 ผูถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่ประสงคใหโอนเงิน (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ซึ่งตรงกับชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
 ผูถือกรรมสิทธิ์ลงลายมือชือ่ ในชองลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หากเปนพันธบัตรของผูเยาว
- ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือชื่อ
- ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อ
รวมกับผูปกครองหรือผูจัดการ
- ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4
(2) ใบพันธบัตร
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(4) สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
18.3 ธปท. กําหนดวันปดพักทะเบียนในชวงระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดไถถอน
18.4 ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ฝากไวที่
ธนาคารใดก็ได (ธนาคารในประเทศไทยเทานั้น) ตามทีผ่ ูถือกรรมสิทธิแ์ จงไวในแบบคําขอรับคืนตนเงิน
พันธบัตร หรือตามที่ ธปท. ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผูถือ
กรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งการโอนตนเงินเขาบัญชี
ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือ
กําหนด
19. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร
ออมทรัพย รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
20. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-208-3061-8
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
โทร 0-2265-8050 ตอ 5315, 5316, 5317 Website: www.pdmo.mof.go.th
3. ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและตราสารหนี้ โทร. 0-2356-7899
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม โทร. 0-5393-1072-8
สํานักงานภาคใต หาดใหญ โทร. 0-7427-2000 ตอ 4363-5, 0-7423-8475
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7
Website: www.bot.or.th
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รายละเอียดแนบ
เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร
ผูซื้อตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถามี)
กรณีนิติบุคคล ผูที่ลงนามในหนังสือ "ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี"้ ตองเปนผูที่มี
ตําแหนงสูงสุดของนิติบุคคล
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 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรบั ยกเวนภาษี 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 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซือ้ พันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
7 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสมาคม (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
วัด
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2 สําเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดที่จัดตั้งกอน พ.ศ. 2484
3 สําเนาใบตราตั้งเจาอาวาส
4 หนังสือสุทธิของเจาอาวาส
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของวัดใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของวัด (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
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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)

**
**
**
**

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

**
**
**
**

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4

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
พันธบัตรออมทรัพย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4
ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 4
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเปนผูอ อกพันธบัตรออมทรัพย โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน
การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับตนเงินคืน ไดรับ
ดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่ ตามระยะเวลากําหนดที่แนนอน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
ในขณะที่ออกจําหนายโดยสวนใหญจะกําหนดใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในขณะนั้น
2. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรออมทรัพยมีอะไรบาง
มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มี
ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรออมทรัพย เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้น
มากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตรออมทรัพยจะไดรับดอกเบี้ย
คงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนาพันธบัตรออมทรัพย ตลอดอายุพันธบัตรออมทรัพย
ในกรณีที่นําพันธบัตรออมทรัพยไปขายใหกบั สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบ
กําหนดไถถอน มีความเปนไปไดที่จะไดรับตนเงินคืนไมเทากับ 10,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคา
ที่ไดอาจมากกวาหรือนอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุน
ถือพันธบัตรออมทรัพยจนถึงวันครบกําหนดแลว 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
3. คณะบุคคลหรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยไดหรือไม
คณะบุคคลไมสามารถซื้อได เนื่องจากไมมีสถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซื้อได
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได
4. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพยทําอยางไร
เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษีในอัตรา
ที่ต่ํากวารอยละ 15
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5. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
ผูสนใจสามารถนําบัตรประชาชนมายื่นลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรไดในงานมหกรรม
การเงิน Money Expo โคราช 2011 ณ หอง MCC Hall ชั้น 3 หางสรรพสินคาเดอะมอลล จ.นครราชสีมา
ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 แลวรับหลักฐานการรับคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยจากเจาหนาที่
ธนาคารตัวแทนจําหนาย
6. เขียนหนังสือไมเปนซื้อไดหรือไม
ได โดยเจาหนาที่ธนาคารตัวแทนจําหนายจะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปน จะให
พิมพลายนิ้วมือตอหนาเจาหนาที่ธนาคารตัวแทนจําหนาย และมีพยานรับรอง 2 คน
7. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
8. การโอนดอกเบี้ยพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ธนาคารพาณิชยอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือ
กําหนด
9. หากเคยซื้อพันธบัตรและไดทําบัตรตัวอยางลายมือชื่อแลว จําเปนตองทําบัตรตัวอยางลายมือชื่อใหม
หรือไม
การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยครั้งนี้ ใหผูซื้อพันธบัตร ทําตัวอยางลายมือชื่อใหมทุกราย
10. การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณจากแตละหนวย (10,000 บาท) หรือจากราคาตรารวมตอใบ
(เชน 100,000 บาท)
จะคํานวณจากราคาตรารวมของแตละใบ
11. หากตองการรับดอกเบี้ยเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิเ์ ทานั้น ซึ่งในการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหัก
คาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือกําหนด
หากผูถือกรรมสิทธิต์ องการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่จะใชรับดอกเบี้ย ใหแจงโดยตรงที่
ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคารตัวแทนจําหนาย สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
เพื่อสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
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12. การไถถอนคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดตองดําเนินการอยางไร
การชําระตนเงินกูตามพันธบัตรจะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตร ดังนั้น กอนวัน
ครบกําหนดไถถอน ธปท. จะสงแบบคําขอรับคืนตนเงินพันธบัตรใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ เพื่อใหผูถือกรรมสิทธิ์
แจงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองการใหนําตนเงินเขาบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) และลงลายมือชื่อผู
ถือกรรมสิทธิ์ พรอมดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด รวมทั้งใหผูถือกรรมสิทธิ์สงคืนใบพันธบัตรให
ธปท.
กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ ใหผูปกครองหรือ
ผูจัดการลงลายมือชื่อ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถงึ 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาวลงลายมือชื่อรวมกับ
ผูปกครองหรือผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน
ธปท.จะโอนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือกรรมสิทธิ์แจงไวในแบบคําขอรับคืนตนเงิน
พันธบัตร หรือตามที่ ธปท. ไดรับแจงจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กรณีผูถือ
กรรมสิทธิ์ฝากพันธบัตรไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งการโอนตนเงินเขาบัญชี
ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจหักคาธรรมเนียมการโอนเงินตามอัตราที่แตละธนาคารประกาศหรือ
กําหนด

