ฉบับที่ 41/2555

วันที่ 23 เมษายน 2555

การจําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2
______________________________________
ตามที่กระทรวงการคลังไดดําเนินการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 วงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.75 ตอป อายุค งเหลือ 2.39 ป วงเงิน ซื้อขั้น ต่ํา 1,000 บาท และขั้น สูง ไมเ กิน
5,000,000 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มปริมาณ (Re-open) พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 อายุ 3 ป เพื่อ เปน การสง เสริม การออมของประชาชนและเพิ่ม ทางเลือ กใหป ระชาชน
สามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น โดยจําหนายในวันที่ 23 เมษายน – 13
กรกฎาคม 2555 ที่ธ นาคารกรุง ไทย จํา กัด (มหาชน) ทุก สาขา รวมทั้ง จํา หนา ยผา นเครื่อ งถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ จะมีจําหนายในงานมหกรรมการเงิน
มันนี่ เอ็กซโป ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี กรุงเทพมหานคร ที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เปนผูจัดจําหนาย โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนเปนหลักฐานในการซื้อพันธบัตรไดภายในงาน
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
_______________________________

สํานักจัดการหนี้ 1 สวนจัดการเงินกูรัฐบาล 1
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. (02) 265-8050 ตอ 5307, 5315

หนังสือชีช้ วนการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพือ่ รายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ ที่ 2 (ฉบับย่อ)
1. อายุคงเหลือ
2.39 ปี
2. อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
3. วงเงินรวม
5,000 ล้านบาท
4. วันที่จําหน่าย
23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555
5. ผู้มีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด
สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร
(ผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานธุรกิจ นิติบุคคลที่แสวงหากําไร นิติบุคคลอาคารชุด
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
6. วงเงินซื้อขั้นต่ํา-ขั้นสูง ซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท ขั้นสูงไม่เกิน 5,000,000 บาท
ไม่จํากัดจํานวนครั้งที่ซื้อ / จํากัดวงเงินซื้อรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อ 1 ราย
7. วิธีจัดจําหน่าย
- จําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ และเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่
23 เมษายน – 13 กรกฎาคม 2555
- จําหน่ายในงานมหกรรมการเงิน มันนี่ เอ็กซ์โป ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจําหน่าย โดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนเป็นหลักฐาน
ในการซื้อพันธบัตรได้ภายในงาน
8. การชําระเงิน
กรณีซื้อผ่านเครื่อง ATM
ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีผู้มีสทิ ธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อจะได้รับใบเสร็จจากเครื่อง ATM
เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทําธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา
15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ
ตั้งแต่วนั ทําการถัดไป
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
สามารถชําระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค
- ชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทําการดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ
กรณีที่ชําระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
- ชําระด้วยเช็ค
 สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายย่อยพิเศษ”
 ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ไม่รับชําระด้วยเช็ค)
 เรียกเก็บได้ในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินค่าพันธบัตร
 สามารถทํารายการรับชําระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดทําการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา
เท่านั้น
หากชําระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
9. การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 12 มีนาคม และ 12 กันยายน ของทุกปี โดยจ่ายเป็นเงินงวดละเท่าๆ กัน จนกว่าพันธบัตร
จะครบกําหนด ยกเว้นงวดแรก และงวดที่ 2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
การโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชี หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของบัญชีจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอาจหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศหรือกําหนด

หนังสือชีช้ วนการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพือ่ รายย่อยพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครัง้ ที่ 2 (ฉบับย่อ)
10. กําหนดชําระคืน
ต้นเงิน (วันครบกําหนด
ไถ่ถอน)

11. การเสียภาษี
12. การใช้พันธบัตรเป็น
หลักประกัน
13. การโอนกรรมสิทธิ์

1. กําหนดชําระคืนต้นเงินในวันที่ 12 กันยายน 2557 หากวันไถ่ถอนตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไป
2. ธปท. จะชําระคืนต้นเงินได้ต่อเมื่อ ธปท. ได้รับคืนใบพันธบัตร
3. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องลงลายมือชื่อและดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแบบคําขอรับคืนต้นเงินพันธบัตร
ที่ ธปท. จะจัดส่งให้ก่อนวันครบกําหนด (กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในนามผู้เยาว์ ถ้าผู้เยาว์อายุต่ํากว่า 15 ปี
บริบูรณ์ ให้ผู้ปกครองหรือผู้จัดการลงลายมือชื่อ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ผู้เยาว์
ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้จัดการ ถ้าผู้เยาว์อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นเรื่องแจ้งบรรลุนิติภาวะก่อน)
การโอนต้นเงินเข้าบัญชี หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยฯ เจ้าของบัญชีจะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน หากเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอาจหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศหรือกําหนด
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สําหรับบุคคลธรรมดาสามารถเลือกได้ว่าจะนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ ณ สิ้นปีหรือไม่ก็ได้
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การ
ประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
กระทําได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ยกเว้น การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือการแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า
หรือล้มละลาย หรือการชําระบัญชี ให้กระทําได้หลังจากได้รับใบพันธบัตรแล้ว ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทํา
ในระหว่างระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันครบกําหนดชําระคืนต้นเงิน มิได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ได้ท่ี www.pdmo.go.th , www.bot.or.th , และ www.ktb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย :
สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและตราสารหนี้
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สํานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
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