ฉบับที่ 37/2552
เรื่อง การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1
นางสุชาดา กิระกุล ผูชวยผูวาการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
เพื่อชวยใหการบริหารสภาพคลองในตลาดเงินของประเทศอยูในระดับที่เหมาะสม พรอมกับชวยใหผูที่มี
เงินออมมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหสหกรณ มูลนิธิ และองคกรสาธารณะที่
ไมมุงหวังกําไรไดมีโอกาสลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย ซึ่งเปนทางเลือกในการออมและการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงต่ําและผลตอบแทนดีเหมาะแกผูที่ตองการออมระยะยาวและมีรายไดจากดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ
ธปท. จึงไดออกพันธบัตรออมทรัพยรุนใหมโดยจะเริ่มจําหนายตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 นี้
เปนตนไป
ในการนี้ ธปท. รวมกับผูบริหารจาก 10 ธนาคาร ที่เปนตัวแทนจําหนาย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ไดรวมลงนามในบันทึกความตกลงวาดวยการจําหนาย
พันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 4 ป และ 7 ป วงเงินรวม 50,000
ลานบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่ ธปท.
ทั้งนี้ ธปท. ไดประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรฯ ระยะ 4 ป ที่รอยละ 3.50 ตอป และ
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรฯ ระยะ 7 ป เปนแบบขั้นบันได โดยปที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ตอป
ปที่ 3 - 4 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป ปที่ 5-6 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป และ ปที่ 7 อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป สําหรับวันที่จดทะเบียนในพันธบัตรจะเปนวันเดียวกับที่ ธปท. ไดรับเงิน
จากธนาคารตัวแทนจําหนาย และผูถือพันธบัตรฯ จะไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือ วันที่ 3 มีนาคม และ
3 กันยายน ของทุกป และจะไดรับชําระคืนตนเงินเต็มจํานวนเมื่อถือจนครบกําหนดอายุพันธบัตรฯ
ในวันที่ 3 กันยายน 2556 สําหรับประเภทอายุ 4 ป หรือ วันที่ 3 กันยายน 2559 สําหรับประเภทอายุ 7 ป
ผูสนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและใบคําเสนอขอซื้อพันธบัตรฯ ผานธนาคารพาณิชยที่
เปนตัวแทนจําหนายทั้ง 10 ธนาคาร และซื้อพันธบัตรไดระหวางวันที่ 3 - 4 และ 7 กันยายน 2552 นี้
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝายเงินฝากและตราสารหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
โทร. 0-2356-7899 หรือทางเว็บไซตของ ธปท. ที่ www.bot.or.th
ธนาคารแหงประเทศไทย
20 สิงหาคม 2552

สรุปรายละเอียดพันธบัตรออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1
1. อายุ
2. อัตราดอกเบี้ย (คูปอง)

4 ป
รอยละ 3.50 ตอป

3. วงเงินรวม
4. วงเงินซื้อขัน้ ต่าํ
5. ผูมีสิทธิ์ซื้อในตลาดแรก
6. วันเปดจําหนาย
7. กําหนดชําระเงิน

8. วันที่ลงในพันธบัตร
(วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย)
9. การจายดอกเบีย้
10. กําหนดชําระคืนตนเงิน
11. การเสียภาษี
12. การใชพันธบัตรเปน
หลักประกัน
13. การโอนกรรมสิทธิ์

14. สถานที่จําหนาย

ปที่ 1-2
ปที่ 3-4
ปที่ 5-6
ปที่ 7

7 ป
รอยละ 3.00
รอยละ 4.00
รอยละ 5.00
รอยละ 6.00

ตอป
ตอป
ตอป
ตอป

50,000 ลานบาท
50,000 บาทตอราย และซือ้ เพิ่มเปนจํานวนเทาของ 10,000 บาท
บุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทย หรือมีถิ่นทีอ่ ยูในประเทศไทย และองคกรสาธารณะที่ไมมุงหวังกําไร
วันที่ 3 – 4 และ 7 ก.ย. 2552
วันที่ 3 - 4 ก.ย. 2552
สามารถชําระดวยเงินสด, หักบัญชีเงินฝาก ภายในเวลา 15.00 น.
หรือ ชําระดวยแคชเชียรเช็ค, เช็คสวนตัว (เฉพาะเช็คในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกัน)
ภายในเวลา 12.00 น.โดยเช็คลงวันที่เดียวกับวันเสนอขอซื้อพันธบัตร
เช็คสั่งจาย “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย ธปท. อายุ 4 ป”
หรือ “บัญชีจองซือ้ พันธบัตรออมทรัพย ธปท. อายุ 7 ป”
วันที่ 7 ก.ย. 2552
ชําระดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝากภายในเวลา 15.00 น. เทานั้น
กรณีชําระเงินดวยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก - วันเสนอขอซื้อพันธบัตร
กรณีชําระดวยแคชเชียรเช็ค, เช็คสวนตัว - วันทําการถัดไปจากวันเสนอขอซือ้ พันธบัตร
ปละ 2 งวด คือ วันที่ 3 มีนาคม และ 3 กันยายน ของทุกป โดยจายเปนเงินงวดละเทาๆ กัน
จนกวาพันธบัตรจะครบกําหนด ยกเวนงวดแรกและงวดที่ 2 จะคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนวันที่เกิดขึ้นจริง
วันที่ 3 กันยายน 2556
วันที่ 3 กันยายน 2559
ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จายไวตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากรทุกครั้งที่มีการจายดอกเบี้ย และสําหรับ
บุคคลธรรมดาสามารถเลือกไดวาจะนําไปรวมคํานวณภาษี ณ สิ้นปหรือไม
ผูถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันใหกบั หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ เชน
การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟา และสามารถใชพันธบัตรเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินหรือ
บุคคลอื่นได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระเบียบและเงื่อนไขของผูร ับพันธบัตรเปนหลักประกันแตละรายดวย
กระทําได ตั้งแตวนั ที่ 3 มีนาคม 2553 เปนตนไป ยกเวน การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปนหลักประกัน หรือโอนทาง
มรดก หรือการแบงทรัพยสินอันเนื่องมาจากการหยา หรือลมละลาย หรือการชําระบัญชีใหกระทําไดหลังจาก
ไดรับใบพันธบัตรแลว แตกระทําในระหวางระยะเวลา 30 วันกอนวันครบกําหนดชําระคืนตนเงินมิได
ธนาคารพาณิชยตัวแทนจําหนาย ตามรายละเอียดดานลาง

สามารถ download หนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที่
Website ของ ธปท.(www.bot.or.th) และธนาคารตัวแทนจําหนาย ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ธนาคารพาณิชยตวั แทนจําหนาย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

โทร. 1333
โทร. 1572
โทร. 0-2626-7777
โทร. 0-2777-7777
โทร. 0-2828-8000

ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th
สํานักงานใหญ โทร. 0-2356-7899
สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม โทร. 0-5393-1073-5

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

โทร. 1551
โทร. 0-2888-8888
โทร. 1558
โทร. 1770
โทร. 0-2285-1555

สํานักงานภาคใต จังหวัดสงขลา โทร. 0-7423-6200 ตอ 4363-5
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน โทร. 0-4333-3000 ตอ 3216-7

