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สรุปขอมูลสําคัญ
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สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”) โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
3 ป

อายุ
อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 ป + Spread (ไมเกิน
รอยละ 15 ของอัตราผลตอบแทน)

หมายเหตุ : ประกาศผลการกําหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 2 วันทําการกอนวันจําหนายวันแรกของพันธบัตรแตละรุน
โดยใชอัตราเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 วันทําการกอน วันประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปน
ฐานในการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 11-12 อายุ 3 ป
วงเงินรุนละ 500 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประจําเดือน
สิงหาคม
กันยายน

ปงบประมาณ
พ.ศ.
2549
2549

ครั้งที่
11
12

อายุ จํานวนเงิน
วันจําหนาย
วันครบกําหนด
(ป) (ลานบาท)
500
15 ส.ค. 2549 - 24 ส.ค. 2549 15 ส.ค. 2552
3
500
15 ก.ย. 2549 - 26 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2552
3

3. ผูออกพันธบัตร: กระทรวงการคลัง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”)
4. นายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน: ธนาคารแหงประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ธปท.”)
5. ผูจัดจําหนาย:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ธนาคาร”)

6. 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 คําเสนอขอซื้อ
ธนาคารจะคืนเงินสวนที่เกินใหทันทีโดยไมจายดอกเบี้ยให
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7. การจายดอกเบี้ย
• ปละ 2 ครั้ง
ประจําเดือน
สิงหาคม
กันยายน

ปงบประมาณ
พ.ศ.
2549
2549

ครั้งที่
11
12

อายุ
วันที่จายดอกเบี้ย
(ป)
3 15 กุมภาพันธ และ 15 สิงหาคม
3 15 มีนาคม
และ 15 กันยายน

โดยจายดอกเบี้ยเปนเงินงวดละเทาๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรกและงวดที่ 2 จะ
คํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
• การนับเวลาเพื่อคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา หนึ่งปมี 365 วัน เศษของ 1 สตางคใหปดทิ้ง
• กค. โดย ธปท. จะโอนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ ในพันธบัตรที่
ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได ตามที่แจงไวในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตร ซึ่งการโอน ดอกเบี้ยเขาบัญชีจะมีการ
คิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
• กค. โดย ธปท. จะจายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแตละงวด ใหแกผูมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ในพันธบัตรใน
ทะเบียน ณ เวลาที่เริ่มตนทําการงานในวันแรกแหงระยะเวลา 30 วัน กอนถึงกําหนดชําระดอกเบี้ย
• หากวันจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระดอกเบี้ยในวันทําการถัดไปแทน
• สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะชําระพรอมตนเงินในวันที่ครบกําหนดไถถอน หากวันที่ครบกําหนดไถถอน
ตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระในวันทําการถัดไปแทน
8. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย และ
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษี ณ สิ้นป หรือไม
9. การไถถอนเงินตนเมื่อครบกําหนด
• ธปท. จะปดพักทะเบียนไถถอน 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน
• ธปท. จะสงใบคําขอรับคืนเงินตน ใหผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน
• กค. โดย ธปท. จะโอนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์ใน
พันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได ตามที่แจงไวในใบคําขอรับคืนเงินตน พรอมทั้งคืนตนฉบับพันธบัตรที่
ถืออยู หากวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร กค. โดย ธปท. จะชําระคืนเงินตน
ในวันเปดทําการถัดไป ซึ่งการโอนเงินเขาบัญชีจะมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
10. ผูมีสิทธิซื้อ
• บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
• มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
11. สถานที่แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
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12. วิธีการซื้อพันธบัตร
แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
และสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกรายละเอียดใน “คําเสนอขอซื้อพันธบัตร”
13. เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร
ประทับตรา (ถามี))

(ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ

พรอม

• กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
(2) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
• กรณีบุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
(1) สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
(2) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
• กรณีมูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(1) สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง
(2) ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
(3) หนังสือมอบอํานาจจากผูมอี ํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอม
สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(4) สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
(5) สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษี หากไมไดแนบมา กค. โดย ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
14. 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 ผูซื้อพันธบัตรจะตองชําระดวยเงินสด หรือหัก
บัญชีเงินฝากเทานั้น และในกรณีที่ชําระดวยเงินสด จะตองชําระกอนเวลา 12.00 น. ของวันสุดทาย
ผูจองซื้อที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting list) จะตองใชวิธีการชําระเงินโดยมอบอํานาจใหธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หักเงินจากบัญชีเงินฝากเทานั้น
15. วันที่ไดรับพันธบัตร
• ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนพันธบัตรไวในพันธบัตรใหเปนวันเดียวกับวันที่ กค. ไดรับเงินจากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• ธปท. จะใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มารับมอบพันธบัตรเพื่อแจกจายตอใหแกผูซอื้ โดยเร็ว แต
ไมเกิน 20 วันทําการ นับจากวันที่ กค. โดย ธปท. ไดรับรายละเอียดผูซื้อพันธบัตรและเงินคาพันธบัตร
จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
• ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรไดโดย
(1) รับที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ หรือสาขาที่ทานไดชําระเงินไว หรือ
(2) ขอใหธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จัดสงใหทานทางไปรษณียลงทะเบียน
16. การระบุชื่อเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ในการซื้อพันธบัตรผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ ถาเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมบรรลุนิติภาวะตองระบุ
ชื่อผูปกครองหรือผูจัดการเปนผูล งนามซื้อแทน (ผูปกครองหรือผูจัดการใหระบุชื่อไดเพียง 1 คน)
17. การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ในการจําหนายพันธบัตรครั้งนี้ กค. จะออกพันธบัตรใหผูซื้อเพียง 1 ฉบับ และในกรณีที่จําเปน ผูถือ
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แตกเปนฉบับยอยๆ แลว
จะตองเปนจํานวนเต็มหมื่น เชน แตกพันธบัตรราคา 50,000 บาท เปนพันธบัตรฉบับยอยๆ 2 ฉบับ จํานวนฉบับละ
20,000 บาท และ 30,000 บาท ในการแตกพันธบัตร ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท
สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับ ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง (นับตาม
จํานวนฉบับที่ขอแตก)
ผูถื อกรรมสิ ทธิ์ ในพั นธบัตรสามารถแจ งความจํานงขอแตกพั นธบั ตรได โดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ
สํานักงานภาค หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค
จะดําเนินการแตกพันธบัตรใหทานทันที แตหากติดตอผานธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธปท. จะดําเนินการให
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ทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10 บาท สําหรับเปน
คาใชจายของธนาคาร
18. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ
เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน หรือ
บุคคลอื่นได
19. การโอนกรรมสิทธิ์
• กระทําไดหลังจากพันธบัตรมีอายุครบ 1 ป นับจากวันเปดจําหนายวันแรกของแตละรุน โดยสามารถขาย
ใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ตามราคาที่จะตกลงกัน
• การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือโอนทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา
หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
• การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน มิได
• ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได โดยติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ
สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอโดยตรงที่ ธปท.สํานักงานใหญ
สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใหทานทันที แต
หากทานติดตอผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่อง
จากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10 บาท สําหรับเปนคาใชจาย
ของธนาคาร
• อัตราคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับ
ผูโอนกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง
20. การขอแกไขชื่อจดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแกไขชื่อจดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรได โดยติดตอโดยตรงที่
ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการแกไขใหทานทันที แตหาก
ทานติดตอผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
21. การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นพั น ธบั ต รสามารถขอออกพั น ธบั ต รใหม ก รณี สู ญ หายได โดยติ ด ต อ โดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตองเสีย
คาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับ ผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น หรือตามที่
ธปท. จะกําหนดภายหลัง กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) แตหากทานดําเนินการผานธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มอีก 10 บาท
สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร
22. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย
รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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23. 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. 0-2265-8050
ตอ 504-505

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. 2549

7

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรออมทรัพย โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน การลงทุนใน
พัน ธบั ต รออมทรั พย จึง เป น การลงทุน ที่ มั่น คง ไมมี ค วามเสี่ย งที่ จ ะไม ไ ด รั บต น เงิน คืน อั ต ราดอกเบี้ย บนหน า
พันธบัตรออมทรัพยสูงกวาการฝากเงินแบบประจําในปจจุบัน
2. ความเสี่ยงของการถือพันธบัตรออมทรัพยมีอะไรบาง
มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มี ผลตอบแทน
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรออมทรัพย เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตรออมทรัพยจะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนด
ไวบนหนาพันธบัตรออมทรัพย ตลอดอายุพันธบัตรออมทรัพย
ในกรณีที่นําพันธบัตรออมทรัพยไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น กอนวันครบกําหนดไถถอน มี
ความเปนไปไดที่จะไดรับตนเงินคืนไมเทากับ 10,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดยราคาที่ไดอาจมากกวาหรือ
นอยกวาก็ได ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรก็ดี หากผูลงทุนถือพันธบัตรออมทรัพยจนถึง
วันครบกําหนดแลว จะไดรับคืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ
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) ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซื้อได
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได
4. การขอคืนภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพยทําอยางไร
เมื่อ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายให ซึ่ง
สามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 15
5. ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป
ผูสนใจรับแบบพิมพคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยซึ่งมีเลขที่ วันที่ และเวลาระบุไว จากนั้นกรอก
รายละเอียดใหครบถวน นําไปยื่นใหเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ทานติดตอ ภายในวันที่กําหนด
แลวรับหลักฐานการรับคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยจากเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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6. เขียนหนังสือไมเปนซื้อไดหรือไม
ได โดยเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปนจะใหพิมพลาย
นิ้วหัวแมมือตอหนาเจาหนาที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และมีพยานรับรอง 2 คน
7. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
8. การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทานที่ธนาคารพาณิชย ที่ทานเปดบัญชีไวเพื่อใหโอนดอกเบี้ยเขา
ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ธนาคารพาณิชยเจาของบัญชีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม (กลาวคือ หักคาธรรมเนียมออกไปจากยอดดอกเบี้ย
ที่ทานจะไดรับ โดยอัตราคาธรรมเนียมขึ้นกับธนาคารพาณิชยที่ทานเปดบัญชีไวเพื่อใหโอนดอกเบี้ยเขา)
อนึ่ง ในกรณีที่ทานโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีที่เปดกับธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) จะไมเสียคาธรรมเนียม
9. การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณจากแตละหนวย (10,000 บาท) หรือจากราคาตรารวมตอใบ (เชน
100,000 บาท)
จะคํานวณจากราคาตรารวมของแตละใบ
10. การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรมีอยางไรบาง
• การโอนกรรมสิทธิ์
• การจํานําและการถอนจํานํา
• การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ
• การขอแกไขชื่อที่จดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
• การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
ผูถือกรรมสิทธิ์สามารถแจงความจํานงทําธุรกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนไดโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ
สํานักงานภาคหรือสาขา หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ
สํานักงานภาคหรือสาขา ตามทีท่ านขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการใหทานทันที แตหากทานติดตอ
ผานธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธปท. จะดําเนินการใหทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)
ทั้งนี้ ผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมดังกลาว ในอัตราสําหรับบุคคลธรรมดา
ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง
และตองเสียคาใชจายเพิ่มอีก 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร ในกรณีที่ดําเนินการผานธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
11. หากตองการรับดอกเบี้ยเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม
ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือ
พันธบัตรออมทรัพย ที่ไดแจงในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตรเทานั้น ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่จะใชรับโอน
ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
และสาขาทั่วประเทศ
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