ฉบับที่ 147/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

การจําหน่ ายพันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลังในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
_______________________________________
นายภูมิ ศกั ดิ์ อรั ญญาเกษมสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ แถลงข่ าวเรื่ อง
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดังนี้ กระทรวงการคลังจะออก
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่ นอายุ 3 ปี 1 เดือน และ 7 ปี 1 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ ยคงที่ แบบไร้ ใบตราสาร (Scripless) จํ าหน่ ายตั้ งแต่ วันที่ 19 ตุ ลาคม 2561 – 29 มี นาคม 2562 โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ มการออมที่ ม นั่ คงของประชาชน และเป็ นทางเลื อกในการลงทุ นต่ อของ
ประชาชนที่ ถือพันธบัตรออมทรั พย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่ งจะครบกําหนดอายุในเดื อนตุ ลาคม 2561 โดย
พันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ดังนี้
รุ่ นอายุ 3 ปี 1 เดือน
รุ่ นอายุ 7 ปี 1 เดือน
วงเงินรวม
ระยะเวลาจําหน่าย
วงเงินซื้อต่อราย
ธนาคารตัวแทน
จําหน่าย
ผูม้ ีสิทธิ์ซ้ือ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
15,000 ล้านบาท
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
1,000 บาทขึ้นไป ไม่ จาํ กัดวงเงินซื้อขั้นสู ง
1. ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) 4. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
บุ ค คลธรรมดาที่ ถื อ สั ญ ชาติ ไทยหรื อ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทย สภากาชาดไทย
มูลนิ ธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร

ผูท้ ี่สนใจสามารถซื้ อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ต้ งั แต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2561
จนถึ ง เวลา 15.00 น. ของวัน ที่ 29 มี น าคม 2562 โดยสามารถสอบถามและซื้ อ พัน ธบัต รออมทรั พ ย์ไ ด้
หลากหลายช่ องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ ธนาคารตัวแทนจําหน่ ายทุกสาขา เครื่ องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ
Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจําหน่ายทั้ง 4 แห่ ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้
ตลอดเวลา

-2สําหรับการซื้อผ่าน Internet Banking สามารถทํารายการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ที่
ธนาคารกรุ งเทพฯ
www.bangkokbank.com/ibanking
ธนาคารกรุ งไทยฯ
www.ktbnetbank.com
ธนาคารกสิ กรไทยฯ https://online.kasikornbankgroup.com
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ www.scbeasy.com
ทั้งนี้ ผูซ้ ้ือพันธบัตรออมทรัพย์รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลและเปิ ดบัญชีฝากหลักทรัพย์
สําหรับพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ต้องลงทะเบียนและเปิ ดบัญชี
ฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคารตัวแทนจําหน่าย
การลงทะเบียน ใช้หลักฐานดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2. สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชี เงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชี เงินฝาก
ประจํา) ของผูซ้ ้ื อที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ธนาคารตัวแทนจําหน่ายพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณี ที่ไม่มี
บัญชีเงินฝากผูซ้ ้ือต้องเปิ ดบัญชีใหม่
ผูท้ ี่สนใจซื้อพันธบัตรสามารถขอรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจําหน่ายหรื อที่
www.pdmo.go.th www.bot.or.th www.bangkokbank.com www.ktb.co.th www.scb.co.th
www.kasikornbank.com
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
___________________________________

สํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
โทร. 0 2265 8050

