ฉบับที่ 43/2556

วันที่ 30 เมษายน 2556

ประกาศจําหนายพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
____________________________________
ดวยกระทรวงการคลังจะดําเนินการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยการออกพันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 วงเงินไมเกิน 4,000
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่รอยละ 3.50 ตอป อายุ 3 ป จํานวน 1 รุนวงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หนวย) และ
วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หนวย) ไมจํากัดจํานวนครั้งที่เขาซื้อตอราย แตวงเงินรวมที่ซื้อไมเกินรายละ
2,000,000 บาท ตอ 1 ธนาคารตัวแทนจําหนาย เพื่อเปนการสงเสริมการออมของนักลงทุนรายยอย และประชาชนทั่วไป
ผูที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถทํารายการซื้อพันธบัตรดังกลาว ผานเคานเตอรและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ประกอบดวยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ยกเวนสาขาไมโคร)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ระหวาง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556 โดยเริ่มเปดจําหนายตั้งแตเวลา 8.30 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 กันยายน 2556 และมีจําหนายพันธบัตรรุนนี้ที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 MONEY EXPO 2013 ณ อาคารชาเลนเจอร2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานีระหวาง
วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2556
ผูซื้อพันธบัตรออมทรัพยฯ แบบไรใบตราสาร (Scripless) รายใหมที่ไมเคยลงทะเบียนขอมูลและเปดบัญชี
ฝากหลั ก ทรั พ ย สํ า หรั บ พั น ธบั ต รออมทรั พ ย ข องกระทรวงการคลั ง แบบไร ใ บตราสาร (Scripless) มาก อ น
ตอ งลงทะเบีย น และเปด บัญ ชีฝ ากหลัก ทรัพ ยที่ธ นาคารตัว แทนจํา หนา ย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชยฯ)
การลงทะเบียน ใชหลักฐานดังนี้
1. สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน (กรณี บุ ค คลธรรมดา) หรื อ หนั ง สื อ แสดงความเป น นิ ติ บุ ค คลที่ อ อก
โดยสวนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2. สําเนาหนาแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเวนบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผูซื้อ
ที่เปดบัญชีไวกับธนาคารตัวแทนจําหนายพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ไมมีบัญชีเงินฝากผูซื้อตองเปด
บัญชีใหม
ผูที่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ธนาคารตัวแทนจําหนายหรือที่
www.bangkokbank.com, www.ktb.co.th, www.kasikornbank.com, www.scb.co.thwww.pdmo.go.th,
www.bot.or.th
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
____________________________________
สํานักจัดการหนี้ 1 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02 268 8050 ตอ 5315, 5317

หนังสือชี้ชวนการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับย่อ)
1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)
3. วงเงินรวม
4. ผู้มีสิทธิ์ซื้อ
ในตลาดแรก

3 ปี – เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษา
ของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ นิตบิ ุคคลอื่นใดที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากําไร
(ผู้ไม่มีสทิ ธิ์ซื้อ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล
ที่บริหารโดยสถาบันการเงิน กองทุนรวม คณะบุคคล บรรษัท สํานักงานประกันสังคม รัฐวิสาหกิจ บริษัท
ห้างร้าน หน่วยงานธุรกิจ นิตบิ ุคคลที่แสวงหากําไร นิตบิ ุคคลอาคารชุด นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรร โรงพยาบาล
เอกชน และสถานศึกษาเอกชน)
5. วันที่จําหน่าย
9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556
และวงเงินซื้อ
วงเงินซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาท (1 หน่วย) - วงเงินซื้อขั้นสูง 2,000,000 บาท (2,000 หน่วย) ไม่จํากัดจํานวนครั้ง
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง
ที่เข้าซื้อต่อราย แต่วงเงินรวมทีซ่ ื้อไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท ต่อ 1 ธนาคารตัวแทนจําหน่าย
6. การลงทะเบียน ผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิดบัญชี
และการเปิดบัญชี ฝากหลักทรัพย์สําหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) มาก่อน
ฝากหลักทรัพย์
ต้องลงทะเบียน และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ท่ีธนาคารตัวแทนจําหน่าย (ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ)
การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิตบิ ุคคลที่ออก
โดยส่วนราชการ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2. สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจํา) ของผู้ซื้อที่เปิด
บัญชีไว้กับธนาคารตัวแทนจําหน่ายพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่
กรณีซื้อพันธบัตรผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หากผู้ซื้อทําบัตร ATM ใหม่ ธนาคารตัวแทนจําหน่าย
จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทําบัตร ATM และค่าธรรมเนียมบัตร ATM ปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ
การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์
เนื่องจากการซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ผู้ซื้อจะต้องฝากพันธบัตรเข้าบัญชีของตนที่เปิดไว้
กับธนาคารตัวแทนจําหน่าย โดยธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะนําฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้ภายใต้บัญชี
ฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อลูกค้าที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยชื่อเจ้าของบัญชีฝาก
หลักทรัพย์จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและต้นเงิน
7. วิธีจัดจําหน่าย - จําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจําหน่าย 4 แห่ง
ธนาคารกรุงเทพฯ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 – 13 กันยายน 2556
- จําหน่ายที่บูธสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 13 MONEY EXPO 2013
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2556
ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคาร
ตัวแทนจําหน่ายได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่
13 กันยายน 2556
8. การชําระเงิน
กรณีซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ให้ธนาคารตัวแทนจําหน่ายหักเงินจากบัญชีผู้มีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทํารายการ โดยผู้มสี ทิ ธิ์ซื้อ
จะได้รับใบเสร็จจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร โดยดอกเบี้ย
จะเริ่มนับตั้งแต่วนั ที่ทาํ ธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตัง้ แต่วนั ทําการถัดไป ทัง้ นี้ วงเงินซื้อขั้นสูงผ่านเครื่อง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นไปตามแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่ายประกาศหรือกําหนด

หนังสือชี้ชวนการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับย่อ)

9. หลักฐานที่
ได้รับจากการซื้อ
พันธบัตร

กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์
สามารถชําระได้ทั้งเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก และเช็ค
- ชําระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก หากชําระก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทําการ ดอกเบี้ยจะเริ่มนับ
ตั้งแต่วันที่ซื้อ
- ชําระด้วยเช็ค
• สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง”
• ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 13 กันยายน 2556 ไม่รับชําระด้วยเช็ค)
• เรียกเก็บได้ในสํานักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชําระเงินค่าพันธบัตร
• สามารถทํารายการรับชําระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดทําการของสาขา จนถึงเวลาปิดเคลียริ่งเช็ค
ของแต่ละสาขาเท่านัน้
หากชําระไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทําการถัดไป
- กรณีที่ซื้อผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหรือใบแสดงรายการที่พิมพ์จากเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) เพื่อเป็นหลักฐานในการชําระค่าซื้อพันธบัตร
- กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจําหน่าย ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตร
- สําหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 30 วันทําการ โดย
ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะนําไปใช้อา้ งอิงสําหรับการทําธุรกรรมได้ รายการที่ปรากฏอยู่ใน Bond Book เป็นรายการซื้อ
ที่แสดงมูลค่าตามราคาตรา (Par Value) ในวันที่จดทะเบียน และในวันที่ทํารายการจะแสดงมูลค่าตามราคา
ตลาด (Market Value) ของแต่ละธนาคารตัวแทนจําหน่าย โดยจะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกัน
กับรายการที่บนั ทึกไว้ที่ธนาคารตัวแทนจําหน่าย ทั้งนี้ จะปรากฏเฉพาะรุ่นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร
(Scripless) ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจําหน่ายเท่านัน้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนํา Bond Book ที่ได้รับ

ตั้งแต่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึง
พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ผ่านธนาคารตัวแทนจําหน่ายที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ
เท่านั้น สําหรับการชําระคืนต้นเงินพันธบัตรเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน กระทรวงการคลังจะชําระคืนตามราคาตรา
(Par Value)
10. การเปลี่ยนแปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารตัวแทนจําหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้โดยธนาคารตัวแทนจําหน่าย
ชื่อ ที่อยู่ บัญชีรับ
จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ดอกเบี้ย และต้นเงิน

11. การโอน
กรรมสิทธิ์

12. การใช้
พันธบัตรเป็น
หลักประกัน
13. การขาย
พันธบัตรก่อนวัน
ครบกําหนด
ไถ่ถอน

กระทําได้ตงั้ แต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป ยกเว้น การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นหลักประกัน หรือโอน
ทางมรดก หรือการแบ่งทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการหย่า หรือล้มละลาย หรือการชําระบัญชี ให้กระทําได้
หลังจากวันทีท่ ํารายการซื้อแล้ว 30 วัน ทัง้ นี้ การโอนกรรมสิทธิจ์ ะกระทําในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนวันครบ
กําหนดชําระคืนต้นเงินมิได้ การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) สามารถกระทําได้ โดยอาจเป็น
การโอนให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจําหน่ายเดียวกัน และ
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารตัวแทนจําหน่ายได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนํา Bond Book ไปติดต่อ
ธนาคารตัวแทนจําหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือบุคคล
อื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคาร
ตัวแทนจําหน่ายทีผ่ ู้ถือกรรมสิทธิ์ทํารายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless โดยมีค่าธรรมเนียม
การถอนพันธบัตร รายละเอียดตามข้อ 14
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถขายได้ที่ธนาคารตัวแทนจําหน่ายทีท่ ํารายการซื้อ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
เป็นต้นไปตามราคาที่ตกลงกัน (ธนาคารตัวแทนจําหน่ายจะมีการกําหนดราคารับซื้อพันธบัตร รวมถึงสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยจะมีการกําหนดราคามาตรฐาน)

หนังสือชี้ชวนการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับย่อ)
14. ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ จากการทํา
ธุรกรรม ภายหลัง
การซื้อพันธบัตร
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ประเภทธุรกรรม

กรณีไร้ใบตราสาร
(1) การถอนพันธบัตรจาก
ระบบ Scripless เพื่อขอ
ออกใบพันธบัตร

บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ
(ต่อรายการ
ไม่รวม VAT)

10 บาท

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ
10 บาท/รายการ

-

-

-

-

(5) การขอแก้ไขชื่อที่
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ใน
พันธบัตร ที่อยู่ บัญชีรับ
ดอกเบี้ยและต้นเงิน
(6) การขอออก Bond
Book ใหม่กรณีสูญหาย

-

-

-

-

(7) การขอหนังสือรับรอง
ยอดพันธบัตร

-

-

100 บาท
(ไม่คิด VAT)

ไม่คิด
ค่าธรรมเนียม

-

บุคคลธรรมดา
20 บาท/ฉบับ
นิติบุคคล
100 บาท/ฉบับ

(2) การฝากพันธบัตรเข้า
ระบบ Scripless
(ภายหลังการถอนแล้ว
ต้องการนําฝากใหม่)
(3) การขายพันธบัตร
ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
(4) การโอนกรรมสิทธิ์

(8) การขออายัดพันธบัตร
(9) การขอแก้ไขบัญชีรับค่า
ต้นเงิน/ดอกเบี้ยพันธบัตร
กรณีเข้าบัญชีไม่ได้
กรณีมีใบตราสาร
การทําธุรกรรมต่าง ๆ ของ
พันธบัตรแบบมีใบตราสาร
(เช่น การโอน การจํานํา
การถอนจํานํา การขอแยก
หน่วยพันธบัตร การขอ
หนังสือรับรองยอด เป็นต้น)

65 บาท

ผู้เรียกเก็บ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(ไม่คิด VAT)

ธนาคารตัวแทนจําหน่าย
(ต่อรายการ รวม VAT)

200 บาท

200 บาท สําหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร
ตัวแทนจําหน่าย
250 บาท สําหรับกรณีเป็นลูกค้ารายใหม่
ของธนาคารตัวแทนจําหน่าย
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ระหว่างลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ซื้อผ่านธนาคารเดียวกัน ทั้งนี้ หากเป็นการ
โอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิมให้กับลูกค้า
รายใหม่ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์จากลูกค้ารายใหม่ 250 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

คิดค่าธรรมเนียมการออก Bond Book ใหม่
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศกําหนด
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 50 - 100 บาท ต่อเล่ม
คิดค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือรับรองยอด
พันธบัตร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารประกาศ
กําหนด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง 50 - 200
บาท ต่อฉบับ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

หนังสือชี้ชวนการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับย่อ)
15. การชําระ
ดอกเบี้ย

16. การเสียภาษี
17. กําหนดชําระ
คืนต้นเงิน
(วันครบกําหนด
ไถ่ถอน)

ชําระปีละ 2 งวด คือ ในวันที่ 9 พฤษภาคม และ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกําหนด
การคํานวณดอกเบี้ยคํานวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจํานวนวัน
ที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เลื่อนไปชําระในวันทําการถัดไปโดยไม่คํานวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะคํานวณดอกเบี้ย
เพิ่มตามจํานวนวันที่เลื่อนออกไป
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
กําหนดชําระคืนต้นเงิน (วันครบกําหนดไถ่ถอน) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 หากวันครบกําหนดไถ่ถอน
ตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนเป็นวันทําการถัดไป
- กรณีพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ธนาคารแห่งประเทศไทยจะชําระคืนต้นเงินพันธบัตรให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ตามรายชื่อและข้อมูลที่ได้รบั แจ้งจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
- กรณีพันธบัตรแบบมีใบตราสาร การชําระต้นเงินพันธบัตรจะกระทําได้ต่อเมื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืน
ใบพันธบัตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ได้ที่ www.pdmo.go.th , www.bot.or.th , www.bangkokbank.com
www.ktb.co.th , www.kasikornbank.com , www.scb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Call Center 1333
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

Call Center 1551 , โทร. 0 2208 3071-7

3. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

โทร. 0 2888 8888

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

โทร. 0 2777 7777

5. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

โทร 0 2265 8050 ต่อ 5315-7

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและพันธบัตร
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
สํานักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โทร. 1213
โทร. 0-5393-1072-8
โทร. 0-7427-2000 ต่อ 4421-5, 0-7423-8475
โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3216-7

