สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

คุมคา ปลอดภัย มัน่ ใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”)
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
พันธบัตร
3 ป
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 ป + Spread (ไมเกินรอยละ 15 ของ
อัตราผลตอบแทน)

อายุ
อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)

หมายเหตุ : ประกาศผลการกําหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 2 วันทําการกอนวันจําหนายวันแรก
ของพันธบัตรแตละรุน โดยใชอัตราเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 วันทําการกอนวัน
ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปนฐานในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร อายุ 3 ป เดือนละ 1 รุน วงเงินรุนละ 500 ลานบาท
เปนเวลา 12 เดือน โดยจะเริ่มจัดจําหนายในเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 วงเงิน
รวม 6,000 ลานบาท โดยพันธบัตรแตละรุนมีวงเงินและกําหนดการจําหนาย ดังนี้

ประจําเดือน
ต.ค. 2550
พ.ย. 2550
ธ.ค. 2550
ม.ค. 2551
ก.พ. 2551
มี.ค. 2551
เม.ย. 2551
พ.ค. 2551
มิ.ย. 2551
ก.ค. 2551
ส.ค. 2551
ก.ย. 2551

ปงบประมาณ ครั้งที่ อายุ จํานวนเงิน
พ.ศ.
(ป) (ลานบาท)
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

วันจําหนาย
15 ต.ค. 2550
15 พ.ย. 2550
17 ธ.ค. 2550
15 ม.ค. 2551
15 ก.พ. 2551
17 มี.ค. 2551
16 เม.ย. 2551
15 พ.ค. 2551
16 มิ.ย. 2551
15 ก.ค. 2551
15 ส.ค. 2551
15 ก.ย. 2551

1

-

25 ต.ค. 2550
26 พ.ย. 2550
26 ธ.ค. 2550
24 ม.ค. 2551
27 ก.พ. 2551
26 มี.ค. 2551
25 เม.ย. 2551
27 พ.ค. 2551
25 มิ.ย. 2551
25 ก.ค. 2551
26 ส.ค. 2551
24 ก.ย. 2551

วันครบกําหนด
15 ต.ค. 2553
15 พ.ย. 2553
15 ธ.ค. 2553
15 ม.ค. 2554
15 ก.พ. 2554
15 มี.ค. 2554
15 เม.ย. 2554
15 พ.ค. 2554
15 มิ.ย. 2554
15 ก.ค. 2554
15 ส.ค. 2554
15 ก.ย. 2554
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3. ผูออกพันธบัตร กระทรวงการคลัง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”)
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ธปท.”)
5. ผูจัดจําหนาย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
6. ราคาจําหนาย ราคาหนวยละ 10,000 บาท
- วงเงินซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และซือ้ เพิ่มเปนจํานวนเทาของ 10,000 บาท
- วงเงินซื้อสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท
- จํากัดการซือ้ 1 คําเสนอขอซือ้ พันธบัตร ตอ 1 รุนพันธบัตร ตอคน
หากมีการซื้อพันธบัตรเกินกวาวงเงินซื้อสูงสุดที่กําหนดไว หรือเกินกวา 1 คําเสนอ
ขอซื้อ ธนาคารจะคืนเงินสวนที่เกินใหทันทีโดยไมจา ยดอกเบี้ยให
7. การจายดอกเบี้ย
• ปละ 2 ครั้ง

ประจําเดือน
ต.ค. 2550
พ.ย. 2550
ธ.ค. 2550
ม.ค. 2551
ก.พ. 2551
มี.ค. 2551
เม.ย. 2551
พ.ค. 2551
มิ.ย. 2551
ก.ค. 2551
ส.ค. 2551
ก.ย. 2551

ปงบประมาณ
พ.ศ.
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อายุ
(ป)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

วันที่จายดอกเบี้ย
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.
15 ก.พ. และ 15 ส.ค.
15 มี.ค. และ 15 ก.ย.

โดยจายดอกเบี้ยเปนเงินงวดละเทาๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรกและงวดที่ 2
จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
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• การนับเวลาเพื่อคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา หนึ่งปมี 365 วัน เศษของ 1 สตางคใหปดทิ้ง
• กค. โดย ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือ
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได ตามที่แจงไวในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตร ซึ่งการโอน
ดอกเบี้ยเขาบัญชีจะมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
• กค. โดย ธปท. จะจายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแตละงวด ใหแกผูมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรในทะเบียน ณ เวลาที่เริ่มตนทําการงานในวันแรกแหงระยะเวลา 30 วัน กอนถึงกําหนด
ชําระดอกเบี้ย
• หากวันจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระดอกเบี้ยในวันทําการถัดไปแทน
• สํา หรับดอกเบี้ย งวดสุด ท ายจะชํา ระพร อมตนเงินในวันที่ครบกํ าหนดไถถอน หากวันที่
ครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระในวันทําการถัดไปแทน
8. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ทีจ่ ายไวตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการจาย
ดอกเบี้ย และสําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวา จะนําไปรวมคํานวณภาษี ณ สิ้นป หรือไม
9. การไถถอนเงินตนเมือ่ ครบกําหนด
• ธปท. จะปดพักทะเบียนไถถอน 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน หรือตาม
ระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
• ธปท. จะสงใบคําขอรับคืนเงินตน ใหผูถอื กรรมสิทธิ์ในพันธบัตร กอนวันที่ครบกําหนดชําระ
คืนเงินตน
• กค. โดย ธปท. จะโอนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือ
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได ตามที่แจงไวในใบคําขอรับคืนเงินตน หากวันที่
ครบกําหนดชําระคืนเงินตนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร กค. โดย ธปท. จะชําระคืนเงินตนในวันเปด
ทําการถัดไป ซึ่งการโอนเงินเขาบัญชีจะมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
10. ผูมีสิทธิซื้อ
• บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูใ นประเทศไทย
• มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
11. สถานทีแ่ จงความประสงคขอซือ้ พันธบัตร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ ยกเวนสาขาไมโคร
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12. วิธกี ารซื้อพันธบัตร
แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ ยกเวนสาขาไมโคร โดยกรอกรายละเอียดใน “คําเสนอขอซือ้
พันธบัตร”
13. เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร (ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ
พรอมประทับตรา (ถามี))
• กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
(2) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
• กรณีบุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
(1) สําเนาใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยูในประเทศไทย หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
(2) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
• กรณีมูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
(1) สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง
(2) ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
(3) หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอาํ นาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอม
สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(4) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
(5) สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษี หากไมไดแนบมา กค. โดย ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
14. การชําระเงิน
ผูซื้อพันธบัตรจะชําระเงินคาพันธบัตรไดที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยวิธีการ
● ชําระดวยเงินสด
● ชําระดวยเช็ค โดยขีดครอม และสั่งจายบัญชี “ บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ”
● มอบอํานาจใหธนาคารกรุงเทพ 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 ผูซื้อพันธบัตรจะตองชําระดวยเงินสด
หรือหักบัญชีเงินฝากเทานั้น และในกรณีท่ีชาํ ระดวยเงินสด จะตองชําระกอนเวลา 12.00 น. ของ
วันสุดทาย
ผูจองซื้อที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting list) จะตองใชวิธีการชําระเงินโดยมอบอํานาจ
ใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีเงินฝากเทานั้น
15. วันที่ไดรับพันธบัตร
• ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนพันธบัตรไวในพันธบัตรใหเปนวันเดียวกับวันที่ กค. ไดรับเงิน
จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• ธปท. จะใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มารับมอบพันธบัตรเพื่อแจกจายตอใหแกผูซอื้
โดยเร็ว แตไมเกิน 20 วันทําการ นับจากวันที่ กค. โดย ธปท. ไดรับรายละเอียดผูซ้ือพันธบัตรและ
เงินคาพันธบัตรจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
• ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรไดโดย
(1) รับที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ หรือสาขาทีท่ านไดชําระเงินไว
หรือ
(2) ขอใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัดสงใหทา นทางไปรษณียลงทะเบียน
16. การระบุชื่อเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ในการซื้อพันธบัตรผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ
ถาเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมบรรลุ
นิติภาวะตองระบุชื่อผูปกครองหรือผูจ ัดการเปนผูลงนามซื้อแทน (ผูปกครองหรือผูจัดการใหระบุชื่อ
ไดเพียง 1 คน)

5

คุมคา ปลอดภัย มัน่ ใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
17. การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ในการจําหนายพันธบัตรครั้งนี้ กค. จะออกพันธบัตรใหผูซื้อเพียง 1 ฉบับ และในกรณีที่จําเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับย อยๆ ได แต ราคาพั นธบัตรที่แตก
เป น ฉบั บย อ ยๆ แล ว จะต อ งเป น จํ า นวนเต็ ม หมื่ น เชน แตกพั น ธบั ต รราคา 50,000 บาท เป น
พันธบัตรฉบับยอยๆ 2 ฉบับ จํานวนฉบับละ 20,000 บาท และ 30,000 บาท ในการแตกพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ
100 บาท สําหรับ ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง (นับตามจํานวน
ฉบับที่ขอแตก)
ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นพั น ธบั ต รสามารถแจ ง ความจํ า นงขอแตกพั น ธบั ต รได โ ดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หากติดตอโดยตรงที่ ธปท.
สํ านั กงานใหญ สํ านั กงานภาค จะดํ าเนิ นการแตกพั นธบั ตรให ท านทั นที แต หากติ ดต อผ านธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธปท. จะดําเนินการใหทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
18. การใชพนั ธบัตรเปนหลักประกัน
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
19. การโอนกรรมสิทธิ์
• กระทําไดหลังจากพันธบัตรมีอายุครบ 1 ป นับจากวันเปดจําหนายวันแรกของแตละรุน
โดยสามารถขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ตามราคาที่จะตกลงกัน
• การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือโอนทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่อง
มาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
• การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันทีค่ รบกําหนดชําระคืนเงินตน
มิได หรือใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
• ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได โดยติดตอโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอโดยตรงที่
ธปท.สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กค. โดย ธปท.
ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
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• อัตราคาธรรมเนีย มในการโอนกรรมสิทธิ์ ฉบับละ 20 บาท สําหรับบุ คคลธรรมดา และ
100 บาท สําหรับผูโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง

20. การขอแกไขชือ่ จดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแกไขชื่อจดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได โดย
ติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หาก
ทานติดตอโดยตรงที่ ธปท.สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว
ธปท. จะดําเนินการแกไขใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กค.
โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตอง
เสียคาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
21. การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสญ
ู หาย
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหายได โดยติดตอโดยตรงที่
ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับ
ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง แตหากทานดําเนินการผาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจาย
ของธนาคาร
22. กระทรวงการคลั ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะปรับ เปลี่ย นรุ น วงเงิ น และกํา หนดการจํ าหนา ย
พันธบัตรออมทรัพยรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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23. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

โทร. 1333

Website: www.bangkokbank.com
2. สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ 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

โทร. 0-2265-8050
ตอ 5511, 5513

โทร. 0-2283-5466-9
โทร. 0-7423-6200 ตอ 4567
โทร. 0-5393-1073-4
โทร. 0-5393-1083-4
4) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน โทร. 0-4333-3000
ตอ 3215, 3222, 3226
โทร. 0-4333-2797
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรออมทรัพย โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน การ
ลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย จึงเปนการลงทุนที่มั่นคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับตนเงินคืน อัตรา
ดอกเบี้ยบนหนาพันธบัตรออมทรัพยสูงกวาการฝากเงินแบบประจําในปจจุบัน
2. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรออมทรัพยมีอะไรบาง
มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มี
ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรออมทรัพย เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
อนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตรออม
ทรัพยจะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนาพันธบัตรออมทรัพย ตลอดอายุพันธบัตรออม
ทรัพย
ในกรณีที่นําพันธบัตรออมทรัพยไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนด
ไถถอน มีความเปนไปไดทจี่ ะไดรับตนเงินคืนไมเทากับ 10,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดย
ราคาที่ไดอาจมากกวาหรือนอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี
หากผูลงทุนถือพันธบัตรออมทรัพยจนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรบั คืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ
ทานสามารถหาความรูเพิ่มเติมไดที่ website ตางๆ ดังนี้
http://www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Bond/Bond.htm
http://www.thaibma.or.th (Bond Tutorial / Investor Guide)
http://www.thaibond.com
ฯลฯ

3. คณะบุคคลหรือกองทุนสวนบุคคลสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพยไดหรือไม
คณะบุคคลไมสามารถซื้อได เนื่องจากไมมีสถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูใ นขายที่จะซือ้ ได
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได
4. การขอคืนภาษีดอกเบีย้ พันธบัตรออมทรัพยทําอยางไร
เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จายให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษี
ในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 15
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5. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
ผูสนใจรับแบบพิมพคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยไดจากสํานักงานใหญและสาขาของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จากนั้นกรอกรายละเอียดใหครบถวน นําไปยื่นใหเจาหนาที่
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ทา นติดตอ ภายในวันที่กําหนด แลวรับหลักฐานการรับคําเสนอ
ขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยจากเจาหนาที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
6. เขียนหนังสือไมเปนซือ้ ไดหรือไม
ได โดยเจาหนาที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปนจะให
พิมพลายนิ้วหัวแมมือตอหนาเจาหนาที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และมีพยานรับรอง 2 คน
7. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
8. การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทานทีธ่ นาคารพาณิชย ที่ทานเปดบัญชีไวเพือ่ ใหโอน
ดอกเบี้ยเขา ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ธนาคารพาณิชยเจาของบัญชีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม (กลาวคือ หักคาธรรมเนียมออกไปจาก
ยอดดอกเบี้ยที่ทา นจะไดรบั โดยอัตราคาธรรมเนียมขึ้นกับธนาคารพาณิชยทที่ า นเปดบัญชีไวเพื่อให
โอนดอกเบี้ยเขา)
9. การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณจากแตละหนวย (10,000 บาท) หรือจากราคาตรารวมตอใบ
(เชน 100,000 บาท)
จะคํานวณจากราคาตรารวมของแตละใบ
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คุมคา ปลอดภัย มัน่ ใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
10. การใหบริการแกผูถอื กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรมีอยางไรบาง
• การโอนกรรมสิทธิ์
• การจํานําและการถอนจํานํา
• การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ
• การขอแกไขชือ่ ที่จดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
• การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงความจํานงทําธุรกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนไดโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอโดย
ตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา ตามทีท่ านขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะ
ดําเนินการใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธปท. จะ
ดําเนินการใหทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ผูถือกรรมสิทธิจ์ ะตองชําระคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมดังกลาว ในอัตราสําหรับ
บุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท หรือ
ตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง และตองเสียคาใชจายเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท สําหรับเปน
คาใชจา ยของธนาคาร ในกรณีที่ดําเนินการผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
11. หากตองการรับดอกเบี้ยเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผูถ ือพันธบัตรออมทรัพย ที่ไดแจงในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตรเทานั้น ซึ่งหากเปลี่ยนแปลง
บัญชีเงินฝากที่จะใชรับโอน ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
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