หนังสือชี้ชวนการจําหนายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผัน
ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับยอ)
1. อายุ
2. ผลตอบแทน

3. วงเงินรวม
4. วันที่จําหนาย
5. ผูมีสิทธิซื้อในตลาดแรก

10 ป
1. ดอกเบี้ยหนาตั๋วในอัตราคงที่รอยละ 1.20 ตอป
2. สวนชดเชยเงินเฟอบนดอกเบี้ย คํานวณใหพรอมดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
3. สวนชดเชยเงินเฟอบนตนเงิน คํานวณใหพรอมตนเงินในวันครบกําหนด
โปรดศึกษาตัวอยางการคํานวณดอกเบี้ยและเงินตนจาก “การคํานวณเงินที่ไดรับ”
โดยกระทรวงการคลังจะประกาศ Index Ratio ประมาณ 1 เดือน กอนวันจายดอกเบี้ย
ไมเกิน 40,000 ลานบาท
วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2554
ซื้อขั้นต่ํา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ไมจํากัดวงเงินซื้อขั้นสูง
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ที่มีสถานที่ติดตอในประเทศไทย และมีบัญชีเงินฝากในประเทศไทย

**โปรดศึกษาและทําความเขาใจวันทีจ่ ําหนาย, การชําระเงิน , วันที่จดทะเบียน และวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยจากตาราง “การชําระเงินคาพันธบัตร” ใหเขาใจกอนตัดสินใจซื้อ**
6. การชําระเงิน

ตารางการชําระเงินคาพันธบัตร
ชําระดวยเงินสด / หักบัญชี
ภายในเวลา 15.00 น.
วันที่จําหนาย

วันที่จดทะเบียน
และวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย

วันที่ 11 ก.ค. 54
วันที่ 12 ก.ค. 54
วันที่ 13 ก.ค. 54

ชําระดวยแคชเชียรเช็ค/เช็คสวนตัว
(เขต Clearing เดียวกัน)
ภายในเวลาปดรับเช็คของแตละธนาคารตัวแทนจําหนาย
วันที่จดทะเบียน
วันที่จําหนาย
และวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
วันที่ 11 ก.ค. 54

วันที่ 14 ก.ค. 54

วันที่ 12 ก.ค. 54

วันที่ 14 ก.ค. 54

วันที่ 13 ก.ค. 54
ไมรับเช็ค
สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรชดเชยเงินเฟอ”

*** วันที่จดทะเบียน วันที่ลงในพันธบัตร และวันที่เริ่มคํานวณดอกเบี้ย
จะเปนวันเดียวกัน คือวันที่ 14 ก.ค. 54***
7. การจายดอกเบี้ย
8. กําหนดชําระคืนตนเงิน
(วันครบกําหนดไถถอน)

9. การเสียภาษี
10. การใชพันธบัตรเปน
หลักประกัน

จายปละ 2 งวด คือ วันที่ 14 มกราคม และ 14 กรกฎาคม ของทุกป จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด
การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชี ธนาคารเจาของบัญชีเงินฝากอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
1. กําหนดชําระคืนตนเงินในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
2. ธปท. จะชําระคืนตนเงินไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนใบพันธบัตรในกรณีที่มีการออกใบพันธบัตร หรือไดรับแจงรายชื่อ
ผูมีสิทธิไดรับคืนตนเงินจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีที่ฝากพันธบัตรไวกับบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
3. กรณีที่มีการออกใบพันธบัตร ผูถือกรรมสิทธิ์ตองดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดไวในแบบคําขอรับคืนตนเงิน
พันธบัตรที่ ธปท. จะจัดสงใหกอนวันครบกําหนด (กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผูเยาว ถาผูเยาวอายุต่ํากวา 15 ป
บริบูรณ ใหผูปกครองหรือผูจัดการลงลายมือชื่อ ถาผูเยาวอายุครบ 15 ปบริบูรณ แตไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหผูเยาว
ลงลายมือชื่อรวมกับผูปกครองหรือผูจัดการ ถาผูเยาวอายุครบ 20 ปบริบูรณ ตองยื่นเรื่องแจงบรรลุนิติภาวะกอน)
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นปหรือไม
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ ดวย

11. การโอนกรรมสิทธิ์
12. สถานที่จําหนาย

1. กระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตร หรือหลังจากไดรับการฝากเขาบัญชีที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด แลว แตจะกระทําในระหวางระยะเวลา 10 วัน กอนวันครบกําหนดไถถอนมิได
2. ใหปฏิบัติตามพิธีปฏิบัติของ ธปท. หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด แลวแตกรณี
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (สาขากรุงเทพ)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับ เต็ม ไดที่ www.pdmo.go.th และ www.bot.or.th และ Website ของผูรวมจัดจําหนาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
1. ผูรวมจัดจําหนาย
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (สาขากรุงเทพ) โทร. 0-2614-4000
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 1551
Website: www.hsbc.co.th
Website: www.ktb.co.th
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) โทร. 0-2888-8888
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
Website: www.kasikornbank.com
Website: www.scb.co.th
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โทร 0-2265-8050 ตอ 5303 ,5308 และ 5310
Website: www.pdmo.go.th
3. ธนาคารแหงประเทศไทย Website: www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/Pages/index.aspx
สํานักงานใหญ ฝายการชําระเงินและตราสารหนี้ โทร. 0-2356-7899
สํานักงานภาคใต หาดใหญ โทร. 0-7427-2000 ตอ 4363-5, 0-7423-8475
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม โทร. 0-5393-1072-8
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7, 0-4333-2797, 0-4324-6071

การคํานวณเงินที่ไดรับ
ตัวอยาง
นายเศรษฐีซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ออกจําหนายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
Index Ratio =1 อายุ 10 ป จายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 14 มกราคม และ 14 กรกฎาคม จํานวนเงิน 100,000 บาท สมมติอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋ว
รอยละ 1 ตอป นายเศรษฐีจะไดรับผลตอบแทนในวันจายดอกเบี้ยและวันครบกําหนดไถถอน ดังนี้
1. เงินที่ไดรับในวันจายดอกเบี้ยงวดแรก (14 ม.ค. 55) จะไดรับดอกเบี้ยและสวนชดเชยเงินเฟอบนดอกเบี้ย ดังนี้
กรณีที่ 1
สมมติ Index Ratio สําหรับการจายดอกเบี้ยในวันที่
กรณีที่ 2
สมมติ Index Ratio สําหรับการจายดอกเบี้ยในวันที่
14 ม.ค. 55 = 1.00893
14 ม.ค. 55 = 0.93750
วิธีคํานวณ
= ตนเงิน x อัตราดอกเบี้ย x Index Ratio x จํานวนวัน
วิธีคํานวณ
= ตนเงิน x อัตราดอกเบี้ย x Index Ratio x จํานวนวัน
=
=
เงินที่ไดรับ
= 508.61 บาท
เงินที่ไดรับ
= 472.60 บาท
กรณีที่ 2 ไดรับเงินนอยกวารอยละ 1 ตอป เนื่องจาก Index Ratio กรณีที่ 2 = 0.93750 ซึ่งนอยกวา Index Ratio ในวันออกจําหนายซึ่งเทากับ 1
2. เงินที่ไดรับในวันครบกําหนด (14 ก.ค. 64) จะไดรับดอกเบี้ย สวนชดเชยเงินเฟอบนดอกเบี้ย ตนเงิน และสวนชดเชยเงินเฟอบนตนเงิน ดังนี้
กรณีที่ 1
สมมติ Index Ratio สําหรับการจายดอกเบี้ยและตนเงิน กรณีที่ 2
สมมติ Index Ratio สําหรับการจายดอกเบี้ยและตนเงิน
ในวันที่ 14 ก.ค. 64 = 1.07143
ในวันที่ 14 ก.ค. 64 =0.99107
วิธีคํานวณ
= ตนเงิน x อัตราดอกเบี้ย x Index Ratio x จํานวนวัน
วิธีคํานวณ
= ตนเงิน x อัตราดอกเบี้ย x Index Ratio x จํานวนวัน
=
=
เงินที่ไดรับ (1) = 531.31 บาท
เงินที่ไดรับ (1) = 491.46 บาท
วิธีคํานวณ
= ตนเงิน x Index Ratio
วิธีคํานวณ
= ตนเงิน x Index Ratio
= 100,000 x 1.07143
= 100,000 x 0.99107
= 107,143 บาท
= 99,107 บาท
เงินที่ไดรับ (2) = 107,143 บาท
เงินที่ไดรับ (2) = 100,000 บาท
รวมเงินที่ไดรับ = 531.31 + 107,143
รวมเงินที่ไดรับ = 491.46 + 100,000
(1)+(2)
= 107,674.31 บาท
(1)+(2)
= 100,491.46 บาท
กรณีที่ 2 เงินที่ไดรับ (1) นอยกวารอยละ 1 ตอป เนื่องจาก Index Ratio กรณีที่ 2 = 0.99107 ซึ่งนอยกวา Index Ratio ในวันออกจําหนายซึ่งเทากับ 1
เงินที่ไดรับ (2) ไดรับตนเงินคืนเทากับราคาตราที่ซื้อ เนื่องจากกระทรวงการคลังคุมครองตนเงิน

