สรุปรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
อายุ 3 ป
1. อัตราดอกเบี้ย
(คูปอง)

2. วงเงินรวม
3. วงเงินซื้อขั้นต่ํา
4. ผูมีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก

อายุ 7 ป

อัตราดอกเบี้ยงวดแรกเทากับรอยละ 3.58125 ตอป
ปที่ 1 – 4 รอยละ 3.50 ตอป
(อัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน
ปที่ 5 – 6 รอยละ 4.50 ตอป
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ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2554)
ปที่ 7 รอยละ 5.00 ตอป
ทั้งนี้ ธปท. จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยงวดถัดไป
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเทากับรอยละ 4.00 ตอป)
2 วันทําการกอนวันเริ่มงวดการจายดอกเบี้ย
50,000 ลานบาท
50,000 บาทตอราย และซื้อเพิ่มเปนจํานวนเทาของ 10,000 บาท โดยไมจํากัดวงเงินซื้อขั้นสูง
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และองคกรสาธารณะที่ไมมุงหวังกําไร

5. วันที่จําหนาย
6. กําหนดชําระเงิน

วันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2554 (เวนวันเสาร – อาทิตย)
วันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2554 : สามารถชําระดวยเงินสด หักบัญชีเงินฝาก ภายในเวลา 15.00 น. หรือชําระ
ดวยแคชเชียรเช็ค เช็คสวนตัว (เฉพาะเช็คในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน) ภายในเวลาปดรับเช็คของแตละธนาคาร
ตัวแทน โดยเช็คลงวันทีไ่ มเกินวันเสนอขอซื้อพันธบัตร เช็คสั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ธปท. อายุ 3 ป”
หรือ “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ธปท. อายุ 7 ป”
วันที่ 6 กันยายน 2554: ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝากภายในเวลา 15.00 น. เทานั้น
7. วันที่ลงในพันธบัตร
กรณีชําระเงินดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก : วันเสนอขอซื้อพันธบัตร
(วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย)
กรณีชําระดวยแคชเชียรเช็ค, เช็คสวนตัว
: วันทําการถัดไปจากวันเสนอขอซื้อพันธบัตร
8. การจายดอกเบี้ย
 ปละ 4 งวด คือในวันที่ 26 กุมภาพันธ 26 พฤษภาคม  ปละ 2 งวด คือในวันที่ 26 กุมภาพันธ และ
26 สิงหาคม และ 26 พฤศจิกายน ของทุกป โดยเริ่ม
26 สิงหาคม ของทุกป โดยเริ่มคํานวณดอกเบี้ยงวด
คํานวณดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแตวันที่ลงในพันธบัตร
แรกตั้งแตวันที่ลงในพันธบัตร
 จายดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
 จายดอกเบี้ยตามทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนดเปนสัดสวนของจํานวนงวดตอปจนกวาพันธบัตร
กําหนดเปนสัดสวนของจํานวนงวดตอปจนกวาพันธบัตร
จะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก ถึงงวดที่ 4 จะคํานวณ
จะครบกําหนด ยกเวนงวดแรก และงวดที่ 2 จะคํานวณ
ดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริงในแตละงวด
ดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริงในแตละงวด
9. กําหนดชําระคืนตนเงิน
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
วันที่ 26 สิงหาคม 2561
10. การเสียภาษี
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร สําหรับบุคคลธรรมดาจะ
นําไปรวมคํานวณภาษีเงินได ณ สิ้นปหรือไมก็ได
11. การใชพันธบัตรเปน ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกับหนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน
หลักประกัน
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นได
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบหลักเกณฑการรับหลักประกันของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
12. การโอนกรรมสิทธิ์
 กระทําไดตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป
 การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือ โอนทางมรดก หรือ การแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา หรือ
ลมละลาย หรือการชําระบัญชี ใหกระทําไดหลังจากไดรับใบพันธบัตรแลว
 การโอนกรรมสิทธิ์จะกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วัน กอนวันครบกําหนดไถถอนมิได หรือเปนไปตามระเบียบ
และวิธีการที่ ธปท. ประกาศกําหนด
13. สถานที่จําหนาย
ธนาคารตัวแทนจําหนาย 11 ราย ตามรายชื่อดานหลัง
ผูที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ download หนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที่
Website ของ ธปท. (www.bot.or.th) และธนาคารตัวแทนจําหนายตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2554
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อัตราดอกเบี้ย BIBOR รายวัน ระยะตางๆ (http://www2.bot.or.th/FinMarkets/Bibor/bibor_th.aspx)

รายชื่อธนาคารตัวแทนจําหนายพันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
6) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
8) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9) ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
10) ธนาคารออมสิน
11) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด

โทร. 1333
โทร. 0-2208-3065-8,
0-2208-3071-6
โทร. 1572
โทร. 0-2888-8888
โทร. 0-2242-3904,
0-2242-3907
โทร. 0-2777-7777
โทร. 0-2555-0555
โทร. 0-2285-1555
โทร. 1595
โทร. 0-2299-8000
ตอ 020212-5, 020267-9
โทร. 0-2673-7722

