พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ น
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สาส์ น จากผู้อานวยการสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
พันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ น (Amortized Bond : LBA) เป็ นตรำสำรหนี ้ใหม่ที่
กระทรวงกำรคลังออกเป็ นครัง้ แรก โดยมีวตั ถุประสงค์หลำยประกำร คือ กำรสร้ ำงนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่ๆ เพื่อพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี ้ และเพื่อรองรับควำมต้ องกำรระดมทุนของรัฐบำล นอกจำกนัน้ กำรกำหนดให้ ตรำสำรมีอำยุยำวถึง 25 ปี ถือเป็ น
กำรขยำยฐำนไปยังนักลงทุนระยะยำว ซึง่ มีควำมต้ องกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่มีควำมปลอดภัยสูงและมี เงื่อนไขที่สอดรับกับ
กระแสเงินสด โดยจะเห็นว่ำ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผำ่ นมำ สำนักงำนบริ หำรหนี ้สำธำรณะ (สบน.) ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำ
ตรำสำรหนี ้ใหม่ๆ ที่เป็ นระยะยำว เช่น กำรออกพันธบัตร Benchmark bond รุ่นอำยุ 30 และ 50 ปี กำรออกตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
รุ่นอำยุ 18, 25 และ 45 ปี ตลอดจนกำรออกพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้ อ (Inflation – Linked Bond : ILB) รุ่นอำยุ 10 ปี และมีแผน
ที่จะออก ILB รุ่นอำยุ 15 ปี อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกลุม่ นักลงทุนเป้ำหมำย เช่น กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร สำนักงำน
ประกันสังคม และกลุม่ บริ ษัทประกันชีวิต เพรำะ สบน. ถือว่ำ สถำบันเหล่ำนี ้ เป็ นตัวกลำงในกำรดูแลเงินออมของคนไทย
ทังประเทศ
้
สำหรับแนวทำงกำรพัฒนำ LBA ในอนำคตนัน้ สบน. มีแผนกำรที่จะออก LBA เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนือ่ งใน
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2556 ให้ มวี งเงินสูงถึงระดับ 100,000 ล้ ำนบำท ขึ ้นไป ทังนี
้ ้เพื่อสร้ ำงสภำพคล่องให้ กบั ตรำสำรหนี ้ดังกล่ำว
เพรำะกำรที่ LBA จะเป็ นเครื่ องมือระดมทุนที่ยงั่ ยืนของรัฐบำลได้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติหลำยๆ มิติ เช่น มีอตั รำอ้ ำงอิงที่เหมำะสม
มี
กำรออกอย่ำงสม่ำเสมอ และมีสภำพคล่อง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ผ้ รู ่ วมตลำดตรำสำรหนี ใ้ ห้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่ง ตลอดจน LBA
ยังต้ องเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกระจำยควำมเสีย่ งของรัฐบำล ขยำยฐำนนักลงทุน และมีต้นทุนที่เหมำะสม อีกด้ วย
นอกจำกนัน้ ภำยใต้ นโยบำยของรัฐบำลที่กำลังผลักดันสร้ ำงประเทศไทยให้ แข็งแกร่ ง และสำมำรถแข่งขันได้ ในเวทีโลก ผ่ำนกำร
ลงทุนในโครงสร้ ำงพื ้นฐำนนัน้ จำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนสูง พันธบัตรประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นจึงถือเป็ นเครื่ องมือที่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง เพรำะมีอำยุและ
กระแสเงินสดที่สอดคล้ องกับโครงกำรลงทุน ซึง่ สบน. ในฐำนะที่เป็ นหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ ำนกำรระดมทุน ขอเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรสร้ ำงประเทศไทยให้ มี
ควำมพร้ อมในกำรเป็ นผู้นำและศูนย์กลำงของ ASEAN
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Disclaimer
เอกสำรฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้นสำหรับกำรพิจำรณำลงทุนเท่ำนัน้ และไม่ถือเป็ นคำเสนอหรือคำเชิญชวนให้ ขำยหรือคำชั กจูงให้ ทำคำเสนอหรือคำเชิญชวนให้ ซื ้อหรือจองซื ้อพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (“พันธบัตร”) ซึ่งออกโดยกระทรวงกำรคลัง (“ผู้ออกพันธบัตร”) แต่อย่ำง
ใด ไม่วำ่ จะในประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ หรือประเทศหรือเขตปกครองอื่นใด และไม่มีข้อควำมไม่วำ่ ในส่วนใด ๆ ในเอกสำรนี ้ที่จะถือเป็ นหรือนำไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรให้ คำรับรอง หรือคำมัน่ สัญญำ ไม่วำ่ ด้ วยประกำรใด ๆ
เอกสำรฉบับนี ้เป็ นควำมลับและจัดทำขึ ้นเพื่อผู้รับซึง่ กำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะเท่ำนัน้ ห้ ำมมิให้ ผ้ รู ับดังกล่ำวทำซ ้ำ ส่งถ่ำย ย่อสรุป หรื อแจกจ่ำย ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ให้ แก่บคุ คลอื่นใดโดยเด็ดขำด
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ และ ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ปอเรชัน่ จำกัด สำขำกรุงเทพ (รวมเรียกว่ำ “ผู้ร่วมจัดจาหน่ ายพันธบัตร”) หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรือบุคคลที่มีอำนำจควบคุม รวมทังกรรมกำร
้
ผู้บริหำร
หุ้นส่วน พนักงำน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษำ ทนำยควำม ของบุคคลดังกล่ำวข้ ำงต้ น ต่ำงไม่ได้ ให้ กำรรับรอง ยืนยัน หรือดำเนินกำรใด ๆ อัน มีลกั ษณะเป็ นกำรให้ กำรรับรองหรือยืนยัน ไม่วำ่ โดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยำย เกี่ยวกับควำมถูกต้ องหรือควำมสมบูรณ์ของข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้ หรือควำมสมเหตุสมผลของ
สมมติฐำนที่ระบุในเอกสำรฉบับนี ้ แต่อย่ำงใด ดังนัน้ จึงจะไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยเกี่ยวกับกำรดังกล่ำว (ไม่วำ่ จะเป็ นควำมเสียหำยโดยตรง ควำมเสียหำยโดยอ้ อม หรือควำมเสียหำยอันเกิดแต่พฤติกำรณ์พิเศษ) ไม่มีข้อควำมใด ๆ ถือได้ วำ่ เป็ น หรือให้ อ้ำงอิงได้ วำ่ เป็ น คำมัน่ หรือคำรับรอง ไม่วำ่ จะเป็ นส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับอดีตหรืออนำคต และไม่ควรอ้ ำงอิงข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ว่ำเป็ นข้ อควำมที่เหมำะสม แม่นยำ ครบถ้ วน หรือถูกต้ อง ผู้ร่วมจัดจำหน่ำยพันธบัตร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบุคคลดังกล่ำว ต่ำงไม่ได้ ทำกำรตรวจสอบ ยืนยัน หรือรับรองข้ อ มูลใด ๆ ในเอกสำรฉบับนี ้ และ
ผู้ร่วมจัดจำหน่ำยพันธบัตร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบุคคลดังกล่ำว มิได้ มีหน้ ำที่ที่จะต้ องปรับปรุงหรือแก้ ไขข้ อมูลใด ๆ ในภำยหลัง ไม่วำ่ จะโดยผลจำกกำรที่มีข้อมูล หรือเหตุกำรณ์เกิดขึ ้นใหม่ หรือด้ วยเหตุผลอื่นใดก็ตำม
นอกจำกนี ้ เอกสำรฉบับนี ้มีข้อควำมบำงประกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (forward-looking statements) เช่น “มีแผน” “คาดว่า” “จะ” “น่าจะ” “เชื่อว่า” “ตัง้ ใจว่า” “ขึ้นอยู่กบั ” “คาดการณ์ ว่า” “ประมาณการ” หรือคำอื่นใดในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงถึงควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนต่ำง
ๆ ข้ อควำมที่มีลกั ษณะเป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตจัดทำขึ ้นบนสมมติฐำนบำงประกำรและกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ในอนำคต ทังผู
้ ้ร่วมจัดจำหน่ ำยพันธบัตรและผู้ออกพันธบัตรต่ำงไม่สำมำรถรับประกันได้ วำ่ บนสมมติฐำนและกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ในอนำคตจะถูกต้ องหรือเกิดขึ ้นจริง ผลที่
เกิดขึ ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์ในอนำคตดังกล่ำว สืบเนื่องจำกควำมเสี่ยง ควำมไม่แน่นอน รวมทังสมมติ
้
ฐำนต่ำง ๆ ผู้ลงทุนไม่ควรอ้ ำงอิงข้ อควำมในลักษณะที่เป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตในเอกสำรฉบับนี ้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทังผู
้ ้ ร่วมจัดจำหน่ำยพันธบัตรและผู้ออก
พันธบัตรต่ำงไม่มีหน้ ำที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือแก้ ไขข้ อควำมดังกล่ำวอันเป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์หรือข้ อมูล หรือกำรมีพฒ
ั นำกำรต่ำง ๆ และอำจดำเนินกำรดังกล่ำวได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำโดยทัว่ กัน
ห้ ามมิให้มีการนาเอกสารฉบับนีไ้ ปส่ ง หรือแจกจ่าย ไม่ ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อม ให้ แก่ บุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Persons) ตามที่มีการนิยามความหมายไว้ ใน Regulation S หรือให้ แก่ เจ้าหน้ าที่ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องของบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา (US
Persons) ในสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตอื่นใดของสหรัฐอเมริกา การแจกจ่ายเอกสารฉบับนีอ้ าจถือเป็ นการกระทาที่ขดั ต่ อกฎหมายของบางประเทศ
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พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ น คืออะไร
พันธบัตรรัฐบำลที่มีกำรทยอยชำระคืนเงินต้ นในวงเงินเท่ำๆ กันเป็ นงวดๆ ให้ กบั ผู้ถือในช่วง 5 ปี สุดท้ ำยก่อนที่พนั ธบัตรจะครบกำหนดอำยุ โดยอัตรำดอกเบี ้ยจะเป็ นอัตรำคงที่และคำนวณดอกเบี ้ยจำกเงินต้ นคงค้ ำง
ซึง่ แตกต่ำงจำกพันธบัตรรัฐบาลโดยทั่วไปจะชำระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อครบกำหนดอำยุ

พันธบัตรรั ฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนประเภทใด
พันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นมีควำมเหมำะสมกับผู้ลงทุนกลุม่ ที่มีควำมต้ องกำรลงทุนระยะยำว และมีกระแสเงินสดจ่ำยในช่วงปี ท้ ำยๆ ซึ่งสอดคล้ องกับกระแสเงินสดรับจำกเงินต้ นที่ทยอยได้ รับคืน โดยผู้
ลงทุนที่เหมำะสมจะลงทุน ได้ แก่ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร บริษัทประกันชีวติ และผู้ลงทุนรำยย่อยที่ลงทุนเพื่ อวำงแผนเกษียณอำยุ หรือแผนกำรศึกษำบุตร

ทาไมกระทรวงการคลังถึงเลือกออกพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ น
วัตถุประสงค์ การออก
สำนักงำนบริหำรหนี ้สำธำรณะ (สบน.) มีควำมมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนำพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ น (Amortized Bond : LBA) ให้ เป็ นเครื่องมือระดมทุนของรัฐบำลในระดับเดียวกับพันธบัตร
Benchmark และเป็ นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่รองรับควำมต้ องกำรระดมทุนของรัฐบำลที่จะเพิ่มขึ ้นผ่ำนกำรลงทุนในโครงสร้ ำงพื ้นฐำน นอกจำกนัน้ กระแสเงินสดของพันธบัตรดังกล่ำวยังเหมำะสมและสอดคล้ อง
กำรคืนทุนในกำรลงทุนในโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
ปั จจัยเรื่องสภาพคล่ อง
สบน. มีแผนกำรที่จะสร้ ำงสภำพคล่องในพันธบัตรดังกล่ำว โดยกำรออกตรำสำรอย่ำงต่อเนื่องจนให้ มียอดคงค้ ำงในระดับที่สงู ถึง 100,000 ล้ ำนบำทขึ ้นไป และอำจพิจำรณำกำรออกพันธบัตรรัฐบำลประเภท
ทยอยชำระคืนเงินต้ นในรุ่นอำยุอื่นๆ ต่อไปในอนำคต
ทดแทนตั๋วใช้ เงินระยะยาว (P/N)
ที่ผ่ำนมำ สบน. ได้ มีกำรออกตัว๋ สัญญำใช้ เงินระยะยำวในรุ่นอำยุตำ่ งๆ เช่น 12 18 25 35 และ 45 ปี โดยมีกลุม่ บริษัทประกันชีวิตเป็ นผู้ลงทุนหลัก อย่ำงไรก็ดี ตัว๋ ใช้ เงินระยะยำวดังกล่ำวไม่มีสภำพคล่องและไม่มี
รำคำอ้ ำงอิง ดังนัน้ สบน. จึงมีน โยบำยที่จะนำพันธบัตรรั ฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงิน ต้ น นีม้ ำทดแทนกำรออกตั๋ว สัญญำใช้ เงิน ระยะยำวในอนำคต ซึ่งจะสำมำรถช่วยพัฒนำตลำดตรำสำรหนีไ้ ด้
มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ
นวัตกรรมทางการเงิน
กำรพัฒนำตลำดตรำสำรหนี ้เป็ นหนึ่งใน 3 ยุทธศำสตร์ของ สบน. นอกจำกนัน้ กำรออกพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นเป็ นหนึ่งในมำตรกำรที่ 3 ของกำรพัฒนำตลำดตรำสำรหนีภ้ ำยใต้
ยุทธศำสตร์ Economic Growth / Distribution of Wealth ของแผนพัฒนำตลำดทุนไทย ซึง่ กำหนดให้ พนั ธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นเป็ น 1 ในภำรกิ จที่ต้องทำให้ สำเร็ จในปี พ.ศ. 2555
ดังนัน้ กำรออกพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นจึงสำมำรถช่วยพัฒนำตลำดตรำสำรหนี ้ของประเทศไทยในด้ ำนกำรสร้ ำงควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกำรขยำยฐำนนักลงทุนอีกด้ วย ซึง่ หำก
พันธบัต รรั ฐบำลประเภททยอยชำระคืน เงินต้ น ได้ รับควำมนิยมอย่ำงแพร่ หลำย เช่น มีสภำพคล่องเพียงพอ มีรำคำที่เหมำะสมและมีฐำนนักลงทุนหลำกหลำย ก็ จะเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้ สบน .
พิจำรณำออกพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นอย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำเส้ นอัตรำผลตอบแทนสำหรับพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ น
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ประโยชน์ ของพันธบัตรรั ฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ น
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ประโยชน์ ต่อผู้ลงทุน

ประโยชน์ ต่อภาครั ฐบาลและประเทศ

• เพิ่มทางเลือกในการลงทุน และการบริหาร Portfolio : รู ปแบบ
กำรทยอยรับชำระคืนเงินต้ นจะสำมำรถเอื ้อให้ นกั ลงทุน
สำมำรถถือตรำสำรในวงเงินในวงเงินที่สงู เพื่อประโยชน์ของ
สภำพคล่องได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่ องกำรกระจุกตัวของกำรรับ
คืนเงินต้ นในวงเงินที่สูงในครำวเดียว ซึ่งจะส่งเสริ มให้ ผ้ ลู งทุน
มีทำงเลือกตรำสำรที่มีกระแสเงินสอดคล้ องกับควำมต้ องกำร
ของตนเองมำกขึ ้น และทำให้ กำรบริหำรกำรลงทุนมี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ ้น
• ลดความเสี่ยงที่ไม่ สามารถลงทุนต่ อได้ (Re-investment
Risk) : รูปแบบกำรทยอยคืนเงินต้ นจะช่วยลดควำมเสี่ยงใน
กำรหำตรำสำรลงทุนต่อเนื่องได้
• สภาพคล่ อง : รูปแบบกำรทยอยคืนเงินต้ นจะช่วยให้ รัฐบำล
สำมำรถสร้ ำงพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นให้
มีวงเงินที่สูงมำกเพื่อส่งเสริ มสภำพคล่อง ซึ่งสภำพคล่องเป็ น
ปั จจัยที่นักลงทุนให้ ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง

• พัฒนาเครื่ องมือระดมทุนของรัฐบาลให้ มีความ
หลากหลาย : จะช่วยให้ กำรระดมทุนของรัฐบำลมีเสถียรภำพ
ยิ่งขึ ้น รวมถึงช่วยลดกำรกระจุกตัวของกำรชำระคืนเงินต้ น
พร้ อมทังยกระดั
้
บตลำดตรำสำรหนี ้ไทยสู่ระดับสำกล
• เหมาะสมกับการระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการของ
รัฐบาล : กระแสเงินสดจ่ำยที่ทยอยคืนในช่วง 5 ปี สุดท้ ำย จะ
ทำให้ ภำระกำรชำระคืนเงินต้ นแต่ละปี ไม่สงู นัก ซึง่ ทำให้ รัฐบำล
สำมำรถใช้ เป็ นเครื่ องมือสำหรับระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงกำร
ต่ำงๆ ในรูปแบบ Public-Private Partnership ที่มีกระแสเงินสด
สอดคล้ องกัน
• รักษากรอบวินัยทางการคลัง : หนี ้สำธำรณะจะลดลงตำม
กำรทยอยชำระคืนเงินต้ น และในวันที่ครบกำหนดชำระคืนจะมี
ยอดเงินต้ นน้ อยกว่ำปกติและส่งผลให้ ภำระหนี ้ในปี สุดท้ ำยไม่
กระจุกตัว เมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรระดมทุนด้ วยกำรออก
พันธบัตรรัฐบำลในรุ่นปกติ นอกจำกนี ้ กำรทยอยคืนเงินต้ นจะ
ช่วยเพิ่มควำมเป็ นไปได้ ในกำรขอรับกำรจัดสรรงบชำระหนี ้จำก
สำนักงบประมำณได้ มำกขึ ้นอีกด้ วย
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ชื่อ

พันธบัตรรั ฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ น (Amortized Bond : LBA)

รุ่ นอายุของพันธบัตร

25 ปี

วงเงิน

ไม่ เกิน 30,000 ล้ านบาท

กาหนดการจาหน่ าย

ธันวาคม 2555

การชาระคืนเงินต้ น

ทยอยชาระคืนเงินต้ นเท่ ากันทุกปี (ร้ อยละ 20 ของเงินต้ นต่ อปี ) ในช่ วง 5 ปี สุดท้ ายโดย
ชาระคืนเงินต้ น ณ สิน้ ปี ที่ 21 - 25

อัตราดอกเบีย้

คงที่

ชาระดอกเบีย้

ทุก 6 เดือน

นายทะเบียน

ธนาคารแห่ งประเทศไทย

เสนอขาย

ผู้ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ

ผู้ร่วมจัดจาหน่ าย

1. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุ งเทพ
3. ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
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เ

เปรี ยบเทียบกระแสเงินสด
สานักงานบริ หารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

เงินต้ น
ดอกเบีย้

พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ น
ตัวอย่ าง
• เงินต้ น 100,000 บำท
• อัตรำดอกเบี ้ย (คงที)่ = 4% ต่อปี
• ทยอยชาระคืนเงินต้ น 5 ปี สุดท้ าย ปี ละ 20%

ปี ที่ 1

5

10

15

20,000

20,000

20,000

20,000

ดอกเบีย้ ปี ละ 4,000 บาท

20,000

4,000 3,200 2,400 1,600 800

20 21 22 23 24 25
เงินต้ น
ดอกเบีย้

พันธบัตรรัฐบาลทั่วไป

100,000

ตัวอย่ าง
• เงินต้ น 100,000 บำท
• อัตรำดอกเบี ้ย (คงที)่ = 4% ต่อปี
• ชาระคืนเงินต้ นครัง้ เดียวในปี ที่ครบกาหนด

4,000

ดอกเบีย้ ปี ละ 4,000 บาท

ปี ที่ 1

5

10

15

20
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คาถาม & คาตอบ (FAQs)
สานักงานบริ หารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

1. ผู้ลงทุนประเภทใดสามารถลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ นได้ บ้าง
ตอบ ในกำรขำยพันธบัตรรัฐบำลประเภททยอยชำระคืนเงินต้ นในครัง้ นี ้ สบน. มีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยต่อผู้ลงทุนทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ

2. การลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ นต้ องเสียภาษีต่างจากการลงทุนในพันธบัตรออมทรั พย์ หรือไม่
ตอบ ไม่แตกต่ำง โดยบุคคลธรรมดำผู้ถือพันธบัตรรัฐบำลจะต้ องเสียภำษีหกั ณ ที่จำ่ ย 15% ของดอกเบี ้ยที่ได้ รับในแต่ละงวด กำไรจำกกำรขำย หรือเงินได้ จำกส่วนลด สำหรับผู้ลงทุนที่เป็ นนิตบิ คุ คลจะต้ องเสียภำษี
หัก ณ ที่จำ่ ย 1% ของดอกเบี ้ยทีไ่ ด้ รับในแต่ละงวด หรือเงินได้ จำกส่วนลดงวด และไม่เสียภำษีสำหรับกำไรจำกกำรขำย

3. หลังจากที่มีการทยอยชาระคืนเงินต้ นแล้ ว จะต้ องเปลี่ยนใบพันธบัตรหรือไม่
ตอบ ไม่ต้อง ในใบพันธบัตรจะมีตำรำงกำรชำระคืนเงินต้ น ซึง่ ระบุวนั ครบกำหนดชำระเงินต้ นและเงินต้ นคงเหลือต่อหน่วย ดังนันจึ
้ งไม่ต้องเปลี่ยนใบพันธบัตร

4. การซือ้ ขายพันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ นในตลาดรองสามารถกระทาได้ หรื อไม่
ตอบ สำมำรถทำได้ โดยสำมำรถติดต่อได้ ที่ธนำคำรทัง้ 3 แห่ง คือ ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน), ธนำคำรดอยซ์แบงก์ สำขำกรุงเทพ, ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด หรือ ธนำคำรอื่นๆ ที่มี
ใบอนุญำตค้ ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรหนี ้ โดยรำคำซื ้อขำยขึ ้นอยูก่ บั สภำวะตลำดและอัตรำดอกเบี ้ยในขณะนัน้

5. ผู้สนใจลงทุนในพันธบัตรรั ฐบาลประเภททยอยชาระคืนเงินต้ นสามารถติดต่ อสอบถามเพิ่มเติมหรื อแจ้ งความประสงค์ ลงทุนได้ อย่ างไร
ตอบ ติดต่อกระทรวงกำรคลัง
สำนักพัฒนำตลำดตรำสำรหนี ้ สำนักงำนบริหำรหนี ้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 271 7999 ต่อ 5806 5812
ติดต่อธนำคำรตัวแทนจำหน่ำย
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) :
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ สำขำกรุงเทพ :
โทร. 02-230-2328
โทร. 02-646-5000
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
เว็บไซต์ : www.db.com

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด :
โทร. 02-614-4861-67
เว็บไซต์ : www.hsbc.co.th
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