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สรุปขอมูลสําคัญ 
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

1.  กระทรวงการคลังจะออกพันธบตัรออมทรัพย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พันธบัตร”)            
โดยมีเงื่อนไขสําคัญ ดังน้ี 

 พันธบัตร 
อายุ 3 ป 

อัตราดอกเบี้ย (คูปอง) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาล อายุ 3 ป  + Spread (ไมเกินรอยละ 15 ของ
อัตราผลตอบแทน) 
 

หมายเหตุ : ประกาศผลการกาํหนดอตัราดอกเบี้ยพันธบัตร 2 วันทําการกอนวนัจําหนายวันแรก
ของพันธบัตรแตละรุน โดยใชอัตราเฉลีย่ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 วันทําการกอนวัน
ประกาศกาํหนดอัตราดอกเบี้ยเปนฐานในการกาํหนดอัตราดอกเบี้ย 
 
2.  กระทรวงการคลังจะจัดจาํหนายพนัธบตัร อายุ 3 ป เดือนละ 1 รุน วงเงินรุนละ 500 ลานบาท 
เปนเวลา 12 เดือน โดยจะเริ่มจัดจําหนายในเดือนตลุาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 วงเงิน
รวม 6,000 ลานบาท โดยพันธบัตรแตละรุนมีวงเงินและกําหนดการจําหนาย ดังน้ี 
 

ประจําเดือน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
ครั้งท่ี อาย ุ

(ป) 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) วันจําหนาย วันครบกําหนด

ต.ค. 2550 2551 1 3 500 15 ต.ค. 2550 - 25 ต.ค. 2550 15 ต.ค. 2553
พ.ย. 2550 2551 2 3 500 15 พ.ย. 2550 - 26 พ.ย. 2550 15 พ.ย. 2553
ธ.ค. 2550 2551 3 3 500 17 ธ.ค. 2550 - 26 ธ.ค. 2550 15 ธ.ค. 2553
ม.ค. 2551 2551 4 3 500 15 ม.ค. 2551 - 24 ม.ค. 2551 15 ม.ค. 2554
ก.พ. 2551 2551 5 3 500 15 ก.พ. 2551 - 27 ก.พ. 2551 15 ก.พ. 2554
มี.ค. 2551 2551 6 3 500 17 มี.ค. 2551 - 26 มี.ค. 2551 15 มี.ค. 2554
เม.ย. 2551 2551 7 3 500 16 เม.ย. 2551 - 25 เม.ย. 2551 15 เม.ย. 2554
พ.ค. 2551 2551 8 3 500 15 พ.ค. 2551 - 27 พ.ค. 2551 15 พ.ค. 2554
มิ.ย. 2551 2551 9 3 500 16 มิ.ย. 2551 - 25 มิ.ย. 2551 15 มิ.ย. 2554
ก.ค. 2551 2551 10 3 500 15 ก.ค. 2551 - 25 ก.ค. 2551 15 ก.ค. 2554
ส.ค. 2551 2551 11 3 500 15 ส.ค. 2551 - 26 ส.ค. 2551 15 ส.ค. 2554 
ก.ย. 2551 2551 12 3 500 15 ก.ย. 2551 - 24 ก.ย. 2551 15 ก.ย. 2554 
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3.  ผูออกพันธบัตร กระทรวงการคลัง (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “กค.”) 

4.  นายทะเบียนและตวัแทนการจายเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ธปท.”)  

5.  ผูจัดจําหนาย ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

6.  ราคาจําหนาย  ราคาหนวยละ 10,000 บาท 
- วงเงินซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และซือ้เพิ่มเปนจํานวนเทาของ 10,000 บาท  

- วงเงินซื้อสูงสุดไมเกิน 500,000 บาท 

- จํากัดการซือ้ 1 คําเสนอขอซือ้พันธบตัร ตอ 1 รุนพันธบัตร ตอคน    
หากมกีารซื้อพันธบัตรเกินกวาวงเงินซื้อสูงสุดที่กําหนดไว หรือเกินกวา 1 คําเสนอ
ขอซื้อ ธนาคารจะคืนเงินสวนที่เกินใหทันทีโดยไมจายดอกเบี้ยให 

7.  การจายดอกเบี้ย 
• ปละ 2 ครั้ง  

 

ประจําเดือน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. ครั้งท่ี 
อาย ุ
(ป) 

วันที่จายดอกเบี้ย 

ต.ค. 2550 2551 1 3 15 เม.ย. และ 15 ต.ค. 
พ.ย. 2550 2551 2 3 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 
ธ.ค. 2550 2551 3 3 15 มิ.ย. และ 15 ธ.ค. 
ม.ค. 2551 2551 4 3 15 ก.ค. และ 15 ม.ค. 
ก.พ. 2551 2551 5 3 15 ส.ค. และ 15 ก.พ. 
มี.ค. 2551 2551 6 3 15 ก.ย. และ 15 มี.ค. 
เม.ย. 2551 2551 7 3 15 ต.ค. และ 15 เม.ย. 
พ.ค. 2551 2551 8 3 15 พ.ย. และ 15 พ.ค. 
มิ.ย. 2551 2551 9 3 15 ธ.ค. และ 15 มิ.ย.  
ก.ค. 2551 2551 10 3 15 ม.ค. และ 15 ก.ค. 
ส.ค. 2551 2551 11 3 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. 
ก.ย. 2551 2551 12 3 15 มี.ค. และ 15 ก.ย. 

 
โดยจายดอกเบี้ยเปนเงินงวดละเทาๆ กัน จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรกและงวดที่ 2 
จะคํานวณดอกเบี้ยจากจาํนวนวันที่เกิดขึ้นจริง  
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• การนับเวลาเพื่อคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา หน่ึงปมี 365 วัน เศษของ 1 สตางคใหปดทิ้ง  
• กค. โดย ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือ

กรรมสิทธ์ิในพันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได  ตามที่แจงไวในใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตร ซึ่งการโอน 
ดอกเบี้ยเขาบัญชีจะมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร  

• กค. โดย ธปท. จะจายดอกเบี้ยของพันธบัตรในแตละงวด ใหแกผูมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ       
ในพันธบัตรในทะเบียน ณ เวลาที่เริ่มตนทําการงานในวันแรกแหงระยะเวลา 30 วัน กอนถึงกําหนด
ชําระดอกเบี้ย 

• หากวันจายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระดอกเบี้ยในวันทําการถัดไปแทน 
• สําหรับดอกเบี้ยงวดสุดทายจะชําระพรอมตนเงินในวันที่ครบกําหนดไถถอน  หากวันที่         

ครบกําหนดไถถอนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร จะชําระในวันทําการถัดไปแทน 
8.  การหักภาษี ณ ท่ีจาย 
 ธปท. จะหักภาษี ณ ทีจ่ายไวตามอตัราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร ทุกครั้งที่มีการจาย     
ดอกเบี้ย และสําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษี ณ ส้ินป หรือไม 
9.  การไถถอนเงินตนเมือ่ครบกําหนด 

• ธปท. จะปดพักทะเบียนไถถอน 30 วัน กอนวันที่ครบกําหนดชําระคืนเงินตน หรือตาม
ระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

• ธปท. จะสงใบคําขอรับคืนเงินตน ใหผูถือกรรมสทิธ์ิในพันธบัตร กอนวันที่ครบกาํหนดชําระ
คืนเงินตน 

• กค. โดย ธปท. จะโอนเงินตนเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูถือ
กรรมสิทธ์ิในพันธบัตรที่ฝากไวที่ธนาคารใดก็ได ตามที่แจงไวในใบคําขอรับคืนเงินตน หากวันที่  
ครบกําหนดชําระคืนเงินตนตรงกับวันหยุดทําการธนาคาร กค. โดย ธปท. จะชําระคืนเงินตนในวันเปด
ทําการถัดไป ซึ่งการโอนเงินเขาบัญชีจะมีการคิดคาธรรมเนียมตามระเบียบของแตละธนาคาร 
 10.  ผูมีสิทธิซื้อ 

• บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

• มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
11.  สถานทีแ่จงความประสงคขอซือ้พนัธบัตร 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ ยกเวนสาขาไมโคร 
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12.  วิธกีารซื้อพันธบัตร  

 แจงความประสงคขอซื้อพันธบัตร พรอมชําระเงินไดที่ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ ยกเวนสาขาไมโคร โดยกรอกรายละเอยีดใน “คําเสนอขอซือ้
พันธบัตร”  
13.  เอกสารประกอบการซื้อพันธบตัร (ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูตองเอกสารทุกฉบับ 
พรอมประทบัตรา (ถาม)ี) 

• กรณีบุคคลธรรมดา    
 (1)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบาน 
 (2)  สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) 

• กรณีบุคคลธรรมดาที่เปนชาวตางชาต ิ
 (1)  สําเนาใบสําคัญถ่ินทีอ่ยูในประเทศไทย  หรือสําเนาบัตรประจาํตัวคนตางดาว 
 (2)  สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) 

• กรณีมูลนิธิ สภากาชาดไทย และสมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย             
ในพระบรมราชูปถัมภ 

 (1)  สําเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้ง 
 (2)  ตัวอยางลายมือชื่อกรรมการผูมีอาํนาจลงนาม พรอมสําเนาบัตรประชาชน 
 (3)  หนังสือมอบอํานาจจากผูมีอาํนาจขององคกรใหมาดําเนินการซื้อพันธบัตร พรอม 

    สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
 (4)  สําเนาหนาแรกของสมุดคูฝากบัญชี  (ยกเวนบัญชีเงินฝากประจํา) 
 (5)  สําเนาหนังสือหรือประกาศของกรมสรรพากรวาเปนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตอง 

เสียภาษี  หากไมไดแนบมา กค. โดย ธปท. จําเปนตองหักภาษี ณ ที่จายไว 
14. การชําระเงิน 
 ผูซื้อพันธบัตรจะชําระเงินคาพันธบัตรไดที่ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) โดยวิธีการ 

● ชําระดวยเงินสด 
● ชําระดวยเช็ค โดยขีดครอม และสั่งจายบญัชี  “ บัญชีจองซื้อพนัธบตัรออมทรัพย ” 
● มอบอาํนาจใหธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) หักเงนิจากบญัชีเงินฝากของทาน  
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วันและเวลาชําระคาพันธบัตรใหธนาคารตัวแทน 

วิธีชําระเงิน 
วันที่ชําระ เวลารับชําระ 

วันที่ลงในพันธบัตร     
(วันที่เร่ิมคิดดอกเบี้ย) 

เงินสด, หักบัญชีเงินฝาก วันเสนอขอซื้อพันธบัตร ภายใน 15.30 น. วันเสนอขอซื้อพันธบัตร 

แคชเชียรเช็ค,เช็คสวนตัว 
(เฉพาะเช็คในเขตสํานักหักบัญชี

เดียวกัน) 

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร 
(เช็คลงวันที่เดียวกับ          

วันเสนอขอซื้อพันธบัตร) 
ภายใน 12.00 น. วันทําการถัดไปจากวัน

เสนอขอซื้อพันธบัตร 

 
 ทั้งน้ี  ในวันสุดทายของการจําหนายพันธบัตรในแตละรุน  ผูซื้อพันธบัตรจะตองชําระดวยเงินสด 
หรือหักบัญชีเงินฝากเทานั้น และในกรณีที่ชาํระดวยเงินสด จะตองชําระกอนเวลา 12.00 น. ของ
วันสุดทาย   
 ผูจองซื้อที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อสํารอง (Waiting list) จะตองใชวิธีการชาํระเงินโดยมอบอํานาจ
ใหธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)  หักเงินจากบัญชีเงนิฝากเทานั้น  
15.  วันที่ไดรับพันธบัตร  

• ธปท. จะระบวุันที่จดทะเบียนพันธบัตรไวในพันธบัตรใหเปนวันเดียวกับวันที่ กค. ไดรับเงิน
จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

• ธปท. จะใหธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) มารับมอบพันธบัตรเพื่อแจกจายตอใหแกผูซือ้
โดยเร็ว แตไมเกิน 20 วันทําการ นับจากวันที่ กค. โดย ธปท. ไดรับรายละเอียดผูซื้อพันธบัตรและ
เงินคาพันธบัตรจากธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

• ผูซื้อพันธบัตรสามารถรับพนัธบัตรไดโดย 
 (1)  รับที่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ หรือสาขาทีท่านไดชําระเงนิไว 
หรือ 
 (2)  ขอใหธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) จัดสงใหทานทางไปรษณยีลงทะเบียน  
16. การระบชุื่อเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร  
 ในการซื้อพันธบัตรผูซื้อระบุชื่อไดเพียงหนึ่งชื่อ ถาเจาของกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรยังไมบรรลุ   
นิติภาวะตองระบุชื่อผูปกครองหรือผูจัดการเปนผูลงนามซื้อแทน (ผูปกครองหรอืผูจัดการใหระบุชื่อ
ไดเพียง 1 คน)   
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17. การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ (การขอแตกพันธบัตร) 
 ในการจําหนายพันธบัตรครั้งน้ี กค. จะออกพันธบัตรใหผูซื้อเพียง 1 ฉบับ และในกรณีที่จําเปน 
ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถขอแตกพันธบัตรเปนฉบับยอยๆ ได แตราคาพันธบัตรที่แตก    
เปนฉบับยอยๆ แลวจะตองเปนจํานวนเต็มหม่ืน เชน แตกพันธบัตรราคา 50,000 บาท เปน    
พันธบัตรฉบับยอยๆ 2 ฉบับ จํานวนฉบับละ 20,000 บาท และ 30,000 บาท ในการแตกพันธบัตร 
ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ  
100 บาท สําหรับ ผูถือกรรมสิทธ์ิประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง (นับตามจํานวน
ฉบับที่ขอแตก)  
 ผู ถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถแจงความจํานงขอแตกพันธบัตรได โดยตรงที่ ธปท.           
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หากติดตอโดยตรงที่ ธปท. 
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค จะดําเนินการแตกพันธบัตรใหทานทันที แตหากติดตอผานธนาคาร         
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธปท. จะดําเนินการใหทันทีเม่ือไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร 
18. การใชพนัธบัตรเปนหลักประกัน 
 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและ
องคกรของรัฐ เชน การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปน      
หลักประกันกับสถาบันการเงิน หรือบคุคลอื่นได 
19.  การโอนกรรมสิทธิ์ 

• กระทําไดหลังจากพันธบัตรมีอายุครบ 1 ป นับจากวันเปดจําหนายวันแรกของแตละรุน     
โดยสามารถขายใหกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น ตามราคาที่จะตกลงกัน 

• การโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือเปนหลักประกัน หรือโอนทางมรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่อง     
มาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว  

• การโอนกรรมสิทธ์ิจะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันทีค่รบกําหนดชาํระคืนเงินตน 
มิได  หรือใหเปนไปตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด 

• ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรได โดยติดตอโดยตรงที่ ธปท.       
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หากทานติดตอโดยตรงที่ 
ธปท.สํานักงานใหญ  สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิไว  ธปท. จะดําเนินการ
โอนกรรมสิทธ์ิใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กค. โดย ธปท.   
ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โดยทานจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร 
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• อัตราคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ ฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ       
100 บาท สําหรับผูโอนกรรมสิทธ์ิประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง 
 
20.  การขอแกไขชือ่จดทะเบียนเจาของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร 
 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถขอแกไขชื่อจดทะเบียนเจาของกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรได โดย    
ติดตอโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาค หรือผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หาก
ทานติดตอโดยตรงที่ ธปท.สํานักงานใหญ สํานักงานภาค ตามที่ทานขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิไว 
ธปท. จะดําเนินการแกไขใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   กค. 
โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตอง
เสียคาใชจายเพิ่มฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจายของธนาคาร 

21.  การขอออกพันธบตัรใหมกรณีสูญหาย 
 ผูถือกรรมสิทธ์ิในพันธบัตรสามารถขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหายได โดยติดตอโดยตรงที่ 
ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยผูถือกรรมสิทธ์ิ
ในพันธบัตรตองเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท สําหรับบุคคลธรรมดา และ 100 บาท สําหรับ 
ผูถือกรรมสิทธ์ิประเภทอื่น หรือตามที่ ธปท.  จะกําหนดภายหลัง แตหากทานดําเนินการผาน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กค. โดย ธปท. ก็จะดําเนินการใหทันทีที่ไดรับเรื่องจากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยทานจะตองเสียคาใชจายเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท สําหรับเปนคาใชจาย
ของธนาคาร 

22.  กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนรุน วงเงิน และกําหนดการจําหนาย    
พันธบัตรออมทรัพยรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร 
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23. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 1.  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)                   โทร. 1333 

 Website: www.bangkokbank.com 
    2.  สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลัง โทร. 0-2265-8050 

 Website: www.pdmo.mof.go.th    ตอ 5511, 5513 
 E-mail: savingbond@pdmo.mof.go.th 

 3.  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 Website: www.bot.or.th 

 1)  สํานักงานใหญ 
    - ฝายเงินฝากและตราสารหนี ้   โทร. 0-2283-5466-9  
 2)  สํานักงานภาคใต อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  โทร.  0-7423-6200 ตอ 4567   
 3)  สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม   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 
พันธบตัรออมทรัพย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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ถาม-ตอบ 
พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

1.  ทําไมการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยจึงนาสนใจ หากเทียบกับการฝากเงินแบบประจํา 
  กระทรวงการคลังเปนผูออกพันธบัตรออมทรัพย โดยมอบหมายให ธปท. เปนนายทะเบียน การ
ลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย จึงเปนการลงทุนที่ม่ันคง ไมมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับตนเงินคืน อัตรา
ดอกเบี้ยบนหนาพันธบัตรออมทรัพยสูงกวาการฝากเงินแบบประจําในปจจุบัน   

2.  ความเสี่ยงของการถอืพันธบตัรออมทรัพยมีอะไรบาง 
  มีความเสี่ยงที่ผูลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย อาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มี    
ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับจากพันธบัตรออมทรัพย เชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
อนาคตสูงขึ้นมากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย เปนตน อยางไรก็ตาม ผูถือพันธบัตรออม
ทรัพยจะไดรับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวบนหนาพันธบัตรออมทรัพย ตลอดอายุพันธบัตรออม
ทรัพย   
  ในกรณทีี่นําพนัธบัตรออมทรัพยไปขายใหกับสถาบันการเงินหรือบคุคลอื่น กอนวันครบกําหนด
ไถถอน มีความเปนไปไดทีจ่ะไดรับตนเงนิคืนไมเทากบั 10,000 บาทตอหนวยตามที่ตราไว โดย
ราคาที่ไดอาจมากกวาหรือนอยกวาก็ได ทั้งน้ี ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ อยางไรกด็ ี
หากผูลงทุนถือพันธบัตรออมทรัพยจนถึงวันครบกําหนดแลว จะไดรบัคืนตนเงินเต็มจํานวนเสมอ 
 ทานสามารถหาความรูเพ่ิมเติมไดที่ website ตางๆ ดงัน้ี 

 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 เน่ืองจากไมมีสถานภาพเปนบุคคล (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงไมอยูในขายที่จะซือ้ได  
 กองทุนสวนบุคคลที่บรหิารโดยสถาบันการเงินไมสามารถซื้อได 

4.  การขอคนืภาษีดอกเบีย้พันธบัตรออมทรัพยทําอยางไร 
  เม่ือ ธปท. จายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทาน ธปท. จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จายให ซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักฐานขอคืนภาษีประจําปได ในกรณีที่ฐานเงินไดของทานเสียภาษี
ในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 15  
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5.  ซื้อแลวไดหลักฐานอะไรกลับไป 
  ผูสนใจรับแบบพิมพคําเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยไดจากสาํนักงานใหญและสาขาของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) จากนั้นกรอกรายละเอียดใหครบถวน นําไปยื่นใหเจาหนาที่
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ที่ทานติดตอ ภายในวันที่กําหนด แลวรับหลกัฐานการรับคําเสนอ
ขอซื้อพันธบัตรออมทรัพยจากเจาหนาที่ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

6.  เขียนหนงัสือไมเปนซือ้ไดหรือไม 
  ได โดยเจาหนาที่ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) จะชวยเขียนให ถาลงลายมือชื่อไมเปนจะให
พิมพลายนิ้วหวัแมมือตอหนาเจาหนาที่ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) และมีพยานรับรอง 2 คน 

7.  คูสมรสจะตองใหความยินยอมหากอีกฝายตองการซื้อพนัธบัตรออมทรพัยหรือไม 
  ไมตองใหความยินยอม 

8.   การโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากของทานทีธ่นาคารพาณชิย ท่ีทานเปดบัญชีไวเพือ่ใหโอน
ดอกเบี้ยเขา ตองเสียคาธรรมเนียมหรอืไม 

 ธนาคารพาณชิยเจาของบัญชีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม (กลาวคือ หักคาธรรมเนียมออกไปจาก
ยอดดอกเบี้ยที่ทานจะไดรบั โดยอัตราคาธรรมเนียมขึ้นกับธนาคารพาณิชยทีท่านเปดบัญชีไวเพ่ือให
โอนดอกเบี้ยเขา) 

9.  การคํานวณดอกเบี้ยจะคํานวณจากแตละหนวย (10,000 บาท) หรือจากราคาตรารวมตอใบ 
(เชน 100,000 บาท) 
 จะคํานวณจากราคาตรารวมของแตละใบ 



  คุมคา ปลอดภัย มัน่ใจ พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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10. การใหบริการแกผูถอืกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรมอียางไรบาง    
• การโอนกรรมสิทธ์ิ 
• การจาํนําและการถอนจาํนํา 
• การขอแยกหนวยพันธบัตรเปนใบพันธบัตรหลายฉบับ 
• การขอแกไขชือ่ที่จดทะเบียนเจาของกรรมสิทธ์ิในพันธบัตร 
• การขอออกพันธบัตรใหมกรณีสูญหาย 

 ผูถือกรรมสทิธ์ิสามารถแจงความจาํนงทาํธุรกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนไดโดยตรงที่ ธปท. 
สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) หากทานตดิตอโดย
ตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรอืสาขา ตามทีท่านขอจดทะเบยีนกรรมสทิธ์ิไว ธปท. จะ
ดําเนินการใหทานทันที แตหากทานติดตอผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธปท. จะ
ดําเนินการใหทันทีเม่ือไดรับเรื่องจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 ทั้งน้ี ผูถือกรรมสิทธ์ิจะตองชําระคาธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมดังกลาว ในอัตราสาํหรับ
บุคคลธรรมดา ฉบับละ 20 บาท และสําหรับผูถือกรรมสิทธ์ิประเภทอื่นๆ ฉบับละ 100 บาท หรือ
ตามที่ ธปท. จะกําหนดภายหลัง  และตองเสียคาใชจายเพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท สําหรบัเปน
คาใชจายของธนาคาร ในกรณทีี่ดําเนินการผานธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

11. หากตองการรับดอกเบี้ยเปนเงินสดและเช็คจะทําไดหรือไม 
 ไมสามารถกระทําได เน่ืองจาก ธปท. จะโอนดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝาก
ประจํา) ของผูถือพันธบัตรออมทรัพย ที่ไดแจงในใบคาํเสนอขอซื้อพันธบัตรเทานั้น ซึ่งหากเปลี่ยนแปลง
บัญชีเงินฝากที่จะใชรับโอน ใหแจงโดยตรงที่ ธปท. สํานักงานใหญ สํานักงานภาคหรือสาขา หรือ
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ 
 
  
 
 
 


