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สรุปขอมูลสําคัญ
พันธบัตรออมทรัพยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3
1. กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”)
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
อายุ

3 ป

อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป

2. กระทรวงการคลังจะจัดจําหนายพันธบัตร อายุ 3 ป จํานวน 1 รุน วงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท
ในงานมหกรรมการเงินมันนี่ เอ็กซโป ครั้งที่ 11 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 จําหนายโดยเปดลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อที่บูธ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดจําหนาย (อยูภายใตบูธ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนําบัตรประชาชนมายืน่ ลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อ
พันธบัตรไดภายในงาน โดยพันธบัตรรุนนี้มีกําหนดการจําหนาย ดังนี้
วันที่
ปงบประมาณ
จองสิทธิ์ซื้อ
พ.ศ.
12-15 พ.ค. 2554
2554

อายุ
(ป)
3

กําหนดการชําระเงิน

วันครบกําหนด

18 พ.ค. 2554 – 23 พ.ค. 2554 18 พ.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
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7. การจายดอกเบี้ย
 ปละ 2 งวด คือในวันที่ 18 พฤษภาคม และ 18 พฤศจิกายน ของทุกป โดยจายเปนเงิน
งวดละเทาๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที่ 2 จะคํานวณ
ดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
 การนับเวลาเพื่อคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา หนึ่งปมี 365 วัน เศษของ 1 สตางคใหปดทิ้ง
 กค. โดย ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได (ธนาคารในประเทศไทยเทานั้น) ตามที่แจงไวใน
ใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตร ซึ่งการโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีอาจมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของ
แตละธนาคาร
 กค. โดย ธปท. จะจายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแตละงวด ใหแกผูมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรในทะเบียน ณ เวลาที่เริ่มตนทําการงานในวันแรกแหงระยะเวลา 30 วัน กอนถึง
กําหนดชําระดอกเบี้ย
 หากวันจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระดอกเบี้ย
ในวันทําการถัดไปแทน
 สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะชําระพรอมตนเงินในวันที่ครบกําหนดไถถอน หากวันที่ครบกําหนด
ไถถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระในวันทําการถัดไปแทน
8. การหักภาษี ณ ที่จาย
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคลธรรมดาจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นป หรือไมก็ได
9. การขายกอนวันครบกําหนด
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายพันธบัตรกอนวันครบกําหนดได ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
เปนตนไป ใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามราคาที่จะตกลงกัน
10. การไถถอนเงินตนเมื่อครบกําหนด
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557
 ธปท. จะปดพักทะเบียนไถถอน 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน หรือ ตามระเบียบ
และวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
 ธปท. จะสงใบคําขอรับคืนเงินตน ใหผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืน
ตนเงิน เพื่อใหผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรแจงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองการใหนํา
ตนเงินเขาบัญชีและดําเนินการอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่กําหนด

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3
 กค. โดย ธปท. จะโอนตนเงินเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือกรรมสิทธิ์
ในพันธบัตรที่ฝากไวทธี่ นาคารใดก็ได (ธนาคารในประเทศไทยเทานั้น) ตามที่แจงไวในใบคําขอ
รับคืนเงินตน หากวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการ
ธนาคาร กค. โดย ธปท. จะชําระคืนเงินตนในวันเปดทําการถัดไป (ไมมีการคํานวณดอกเบี้ย
ชดเชยให) ซึ่งการโอนเงินเขาบัญชีอาจมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร
 การชําระตนเงินกูตามพันธบัตรนี้ จะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนพันธบัตรในกรณีที่มีการ
ออกใบตราสาร หรือไดรับแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับคืนตนเงินกูจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีที่ไรใบตราสาร

11. ผูมีสิทธิซื้อ
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ
สมาคม สหกรณ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไมมีวัตถุประสงค
ในการแสวงหากําไร โดยตองเปนผูลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงิน
มันนี่เอ็กซโป ครั้งที่ 11 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่
12-15 พฤษภาคม 2554 เทานั้น
(ผูไมมีสิทธิ์ซื้อ ประกอบดัวย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
12. สถานที่แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร
เปดลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อที่บูธ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เปนผูจัดจําหนาย (อยูภายใตบูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ
นําบัตรประชาชนมายื่นลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรไดภายในงาน
13. วิธีการซื้อพันธบัตร
นําใบจองสิทธิ์ซื้อ พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยกรอกรายละเอียดใน
“คําเสนอขอซื้อพันธบัตร” พรอมใหตัวอยางลายมือชือ่ ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ในแบบฟอรม A4
(บุคคลธรรมดา) หรือ ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี้ (นิติบุคคล) โดยตองเปน
ผูลงทะเบียนจองสิทธิ์ซื้อพันธบัตรที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมการเงินมันนี่ เอ็กซโป ครั้งที่ 11 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 เทานั้น
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14. เอกสารประกอบการซื้อพันธบัตร และประกอบตัวอยางลายมือชื่อ
ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองเอกสารทุกฉบับ พรอมประทับตรา (ถามี))
ผูที่ลงนามใน "หนังสือใหตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจจัดการตราสารหนี้ของนิติบุคคล" ตองเปนผูที่มี
ตําแหนงสูงสุดของนิติบุคคล
** คือเอกสารที่ตองแนบมากับตัวอยางลายมือชื่อเพื่อนําสงให ธปท.
บุคคลธรรมดา
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
2 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของ
กรรมสิทธิ์ หรือ มีชื่อเจาของกรรมสิทธิ์อยูในชื่อบัญชี
บุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาติ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือ สําเนาบัตรประจําตัวคนตางดาว
2 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ตองเปนชื่อเดียวกับเจาของ
กรรมสิทธิ์ หรือ มีชื่อเจาของกรรมสิทธิ์อยูในชื่อบัญชี
สหกรณ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ
2 สําเนาขอบังคับของสหกรณที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
3 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ / รายงานการประชุม
4 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสหกรณ (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

**
**
**
**
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มูลนิธิ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ / บัญชีมูลนิธิหรือหนังสือใหอํานาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ
2 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหมทั้งชุด
3 สําเนาขอบังคับของมูลนิธิ ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของมูลนิธิ (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
7 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
สมาคม
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมและองคการ หรือ ทะเบียนสมาคม
2 สําเนาขอบังคับของสมาคม ที่กําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
3 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแตงตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด
4 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสมาคม (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
7 สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรแสดงวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษี หากไมได
แนบมา ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว
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วัด
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบประกาศจัดตั้งวัดหรือหนังสือรับรองสภาพวัดสําหรับวัดที่จัดตั้งกอน พ.ศ. 2484
2 สําเนาใบตราตั้งเจาอาวาส
3 หนังสือสุทธิของเจาอาวาส
4 ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของวัดใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ
6 สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของวัด (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
สภากาชาดไทย
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
2 รายชื่อคณะกรรมการ
3 สําเนาขอบังคับ หรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตรพรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสภากาชาดไทย (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
สถานศึกษาของรัฐ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
2 สําเนาประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง แตงตั้งอธิการบดี หรืออาจารยใหญ หรือคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจ
3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 ตัวอยางลายมือชื่อ อธิการบดี หรืออาจารยใหญ/ผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมอี ํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
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6

สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของสถานศึกษา (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
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ลําดับ
1
2
3
4
5

โรงพยาบาลของรัฐ
ชื่อเอกสาร
สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ
สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูม ีอํานาจลงนาม หรือผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการ
สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ตัวอยางลายมือชื่อ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ

สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของโรงพยาบาล (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)
นิติบุคคลอื่น
ลําดับ
ชื่อเอกสาร
1 สําเนาหนังสือจัดตั้งฯ
2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
3 สําเนาขอบังคับหรือระเบียบกําหนดผูมีอํานาจลงนามในการทําธุรกรรมทางการเงิน
4 ตัวอยางลายมือชื่อ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน
5 หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจของนิติบุคคลใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
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6

สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชีในนามของนิติบุคคล (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา)

15. การชําระเงิน
ผูมีสิทธิ์ซื้อที่ไดจองพันธบัตรในงานฯ สามารถชําระคาพันธบัตร ไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา
- สําหรับลูกคาที่ไดรับสิทธิ์ในงานฯ สามารถชําระเงินไดระหวางวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554
- สําหรับลูกคาที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting List) ซึ่งไดรับการจัดสรรในภายหลัง
สามารถชําระเงินในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เทานั้น โดยธนาคารจะเปนผูโทรศัพทแจง
แกลูกคาโดยตรง
ทั้งนี้ สามารถชําระไดทั้งเงินสด และเช็ค โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณตั้งแตวันที่กระทรวงการคลัง
ไดรับชําระคาพันธบัตร

**
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กรณีที่ชําระเงินเปนเช็ค
- สั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพยกระทรวงการคลัง”
- ลงวันที่ไมเกินวันที่จองซื้อ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ไมรับชําระดวยเช็ค)
- เรียกเก็บไดในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินคาพันธบัตร
- สามารถทํารายการรับชําระเงินไดตั้งแตเวลาเปดทําการของสาขา จนถึงเวลาปดเคลียริ่งเช็คของ
แตละสาขาเทานั้น
ผูมีสิทธิ์ซื้อจะไดรับใบพันธบัตรภายใน 20 วันทําการหลังจากที่ ธปท. ไดรับชําระเงินและ
ไดรับขอมูลที่ถูกตองจากธนาคารตัวแทนจําหนายโดยระบุวันที่ออกพันธบัตรเปนวันเดียวกับวันที่
ธนาคารโอนเงินให ธปท.
16. วันที่ไดรับพันธบัตร
 ธปท. จะระบุวันที่จดทะเบียนในพันธบัตรเปนวันเดียวกันกับวันที่กระทรวงการคลังไดรับเงินจาก
ธนาคารตัวแทนจําหนาย
 ธปท. จะใหธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนายมารับมอบพันธบัตรเพื่อแจกจายตอใหแกผูซื้อ
โดยเร็ว แตไมเกิน 20 วันทําการ นับจากวันที่ กค. โดย ธปท. ไดรับเงินคาพันธบัตร และขอมูลถูกตอง
สมบูรณแลว จากธนาคารตัวแทนจําหนาย
 ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพันธบัตรไดโดย
(1) รับที่ธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย สํานักงานใหญ หรือสาขาที่ทานไดชําระเงินไว
(2) ขอใหธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย จัดสงใหทานทางไปรษณียลงทะเบียน
17. การระบุชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ในการซื้อพันธบัตร ผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ ถาผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตองระบุชื่อผูปกครองหรือผูจัดการเปนผูลงนามซื้อแทน (ผูปกครองหรือผูจัดการใหระบุชื่อไดเพียง 1 คน)
18. การใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
ผูถือกรรมสิทธิใ์ นพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกร
ของรัฐ เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นได

คุมคา ปลอดภัย มั่นใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3

19. การใหบริการแกผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
 การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร)
ในการจําหนายพันธบัตรครั้งนี้ กค. จะออกพันธบัตรใหผูซื้อเพียง 1 ฉบับ และในกรณีที่จําเปน
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แตกเปนฉบับ
ยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มหมื่น เชน แตกพันธบัตรราคา 50,000 บาท เปนพันธบัตรฉบับยอยๆ
2 ฉบับ จํานวนฉบับละ 20,000 บาท และ 30,000 บาท ในการแตกพันธบัตร ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
ตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับผูถือกรรมสิทธิ์
ประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง (นับตามจํานวนฉบับของพันธบัตรใหมภายหลังการแตก)
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถแจงความจํานงขอแตกพันธบัตรไดโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย หากติดตอโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ธปท. จะดําเนินการแตกพันธบัตรใหทานทันที แตหากติดตอผานธนาคาร
พาณิชยตัวแทนจําหนาย ธปท. จะดําเนินการใหทันทีเมื่อไดรับเรื่องจากธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย
โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท (นับตามจํานวนฉบับของพันธบัตรเดิมที่นําไปแตก)
สําหรับเปนคาใชจายของธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย
 การโอนกรรมสิทธิ์
- กระทําไดตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป
- การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือ การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการ
หยา หรือ ลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
- การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงิน
มิได หรือเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด
 การจํานําและการถอนจํานํา
 ขอแกไขชื่อจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
 การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย
 การยื่นไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด

ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถแจงความจํานงทําธุรกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนไดโดยตรงที่ ธปท.
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย หากทานติดตอโดยตรงที่
ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว ธปท. จะดําเนินการใหทาน
ทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับ
เรื่องจากธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย
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ทั้งนี้ ผูถือกรรมสิทธิ์จะตองชําระคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมดังกลาว ในอัตราสําหรับบุคคล
ธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับสําหรับผูถือสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท หรือตามที่ ธปท.
จะกําหนดภายหลัง ยกเวนการยื่นไถถอนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนด และตองเสียคาใชจายเพิ่มอีกฉบับ
ละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร ในกรณีดําเนินการผานธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย
20. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนายพันธบัตร
ออมทรัพย รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
21. 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. 0-5393-1073-5
สํานักงานภาคใต หาดใหญ โทร. 0-7423-6200 ตอ 4363-5
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7
Website: www.bot.or.th
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ถาม-ตอบ
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3
1. ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา
กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรออมทรัพย 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
ในกรณีที่นําพันธบัตรออมทรัพยไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น 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
การเงินมันนี่ เอ็กซโป ครั้งที่ 11 ณ อาคารชาเลนเจอร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่
12-15 พฤษภาคม 2554 แลวรับหลักฐานการรับคําเสนอขอซือ้ พันธบัตรออมทรัพยจากเจาหนาที่ธนาคาร
พาณิชยตัวแทนจําหนาย
6. เขียนหนังสือไมเปนซื้อไดหรือไม
ได โดยเจาหนาที่ธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนายจะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปน
จะใหพิมพลายนิ้วมือตอหนาเจาหนาที่ธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย และมีพยานรับรอง 2 คน
7. คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพันธบัตรออมทรัพยหรือไม
ไมตองใหความยินยอม
8. การโอนดอกเบี้ยพันธบัตรเขาบัญชีเงินฝากของทานที่ธนาคารพาณิชย ตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ธนาคารพาณิชยอาจหักคาธรรมเนียมออกไปจากยอดดอกเบี้ยที่ทานจะไดรับ ในอัตราตาม
ระเบียบของแตละธนาคาร
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) ของผูถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย ที่ไดแจงในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตรเทานั้น ซึ่งหาก
เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่จะใชรับดอกเบี้ย ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือ
ธนาคารตัวแทนจําหนาย สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ เพื่อสงตอให ธปท. ดําเนินการตอไป
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12. การไถถอนคืนตนเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดตองทําดําเนินการอยางไร
เมื่อพันธบัตรใกลครบกําหนดอายุ ธปท. จะสงแบบคําขอรับคืนตนเงินใหแกผูถือกรรมสิทธิ์
เพื่อแจงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ตองการใหนําตนเงินเขาบัญชี และดําเนินการอื่นๆ ตามรายละเอียด
ที่กําหนด พรอมทั้งใหผูถือกรรมสิทธิ์สงคืนพันธบัตรไปที่ ธปท. ดวย (การชําระตนเงินกูตามพันธบัตรนี้
จะกระทําไดตอเมื่อ ธปท. ไดรับคืนพันธบัตรในกรณีที่มีการออกใบตราสารหรือไดรับแจงรายชื่อผูมีสิทธิ์
ไดรับคืนตนเงินกูจ ากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีที่ไรใบตราสาร

